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RESUMO 

O Estágio Profissional representa o derradeiro passo na formação inicial, sendo 

nesta fase que o Estudante Estagiário aplica em contexto real todos os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da sua formação. Assim, 

nesta etapa, o Estudante Estagiário confronta, pela primeira vez, a realidade. 

Os desafios são enormes e a exigência é máxima. Através da realização das 

tarefas inerentes à profissão, da vivência no seio da comunidade escolar e da 

reflexão sobre as suas práticas, o Estudante Estagiário vai desenvolvendo as 

competências necessárias para uma docência de qualidade. O presente 

Relatório de Estágio visa retratar o trajeto percorrido ao longo de todo o ano 

letivo e está dividido em sete capítulos: o primeiro é a “Introdução”; o segundo 

diz respeito ao “Enquadramento Pessoal”, no qual me identifico e falo um 

pouco sobre as minhas vivências desportivas e académicas, bem como dos 

motivos que me levaram a ingressar nesta área; o terceiro capítulo, 

“Enquadramento Institucional”, explicita o contexto no qual o estágio foi 

realizado e apresenta o Núcleo de Estágio, a Turma Residente e a Turma 

Partilhada; segue-se o quarto capítulo, “Realização”, que espelha todo o 

processo de organização e gestão do processo de ensino-aprendizagem, 

evidenciando os problemas, dificuldades e estratégias adotadas; o capítulo 

seguinte denomina-se “Participação na Escola e Relação com a Comunidade”, 

sendo que este aborda as atividades não letivas e as relações estabelecidas 

com a comunidade escolar; Em seguida, o capítulo seis denomina-se “Estudo 

de Investigação-Ação” e, por fim, o capítulo sete refere-se às “Considerações 

Finais e Perspetivas Futuras”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM; MODELOS DE ENSINO. 
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ABSTRACT 

The traineeship represents the ultimate step in initial training. At this stage the 

student trainee applies in real context all the theoretical and practical knowledge 

acquired throughout his/her training, so he/she is confronted for the first time 

with reality. The challenges are huge and the demand is maximum. By 

performing the tasks inherent to his/her profession, the experiences within the 

school community and the reflection about his/her practice, the student trainee 

will develop the skills required for a quality teaching. This training report course 

aims to portray the path travelled throughout the school year and it is divided 

into 7 chapters: he first chapter is the “Introduction”; the second chapter relates 

to “Personal Framework” in which I identify myself and I speak a little bit about 

my sports and academic experiences as well as the reasons which led me to 

join this area; the third chapter, “Institutional Framework”, explains the context 

in which the traineeship was carried out and presents the internship group, the 

resident class and the shared class; the fourth chapter, “Performance", mirrors 

the organization and management of the teaching-learning process, highlighting 

the problems, difficulties and strategies adopted; the next chapter is called 

"Participation in School and Relationship with the Community", and this covers 

the school activities and the relationship established with the school community; 

Chapter six is called "Research-Action Study"; and, finally, chapter seven refers 

to the "Final Considerations and Future Perspectives". 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHING-LEARNING PROCESS; EDUCATIONAL MODELS. 
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1. Introdução 

O Relatório de Estágio (RE) é um documento elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), inserida no plano de estudos do 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(MEEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). É 

um documento que relata as experiências e vivências de um Estudante 

Estagiário (EE) ao longo deste ano de formação. A sua elaboração contou com 

a orientação da Professora Orientadora (PO) e da Professora Cooperante (PC). 

O EP foi realizado na Escola Secundária de Penafiel (ESP) durante o ano letivo 

2016/2017 e foi acompanhado de perto pela PC, pela PO e pelos meus dois 

colegas do Núcleo de Estágio (NE). Wenger (2006) refere que a comunidade 

de prática é congruente com o funcionamento do NE pois os indivíduos 

partilham preocupações e interesses comuns que fazem com que interajam de 

forma regular e continuada. O NE criou uma ligação de amizade muito forte ao 

longo do ano letivo e a nossa partilha foi além dos assuntos relacionados com 

a prática. 

A experiência vivida no EP revelou-se um marco importante na minha 

formação, tendo sido um ano no qual tive a oportunidade de aplicar e adaptar 

os conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação à realidade do 

contexto em que estava inserido. Segundo Matos1 (2014), o EP visa a 

integração do estudante, em contexto real, no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada permitindo o desenvolvimento de competências 

profissionais que promovam, não somente um desempenho crítico e reflexivo, 

mas, também, que o auxiliem a fornecer uma resposta adequada aos desafios 

e exigências da profissão. De acordo com Rolim et al. (2015), o EP constitui-se, 

assim, um espaço por excelência para a experimentação, reflexão e aquisição 

de novos conhecimentos que potenciam o desenvolvimento do EE. 

Durante o presente ano letivo estive responsável por uma turma do 11º ano de 

escolaridade do curso científico-humanístico de línguas e humanidades. Além 

                                                           
1 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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desta turma, partilhei uma turma de 6º ano com os meus colegas do NE. 

Acabaram por ser duas experiências bem distintas, contudo, foi esta 

divergência que me fez crescer ainda mais enquanto docente. 

O RE está dividido em sete capítulos, sendo que o primeiro diz respeito à 

“Introdução” e pretende contextualizar o documento e o trabalho desenvolvido. 

O segundo capítulo intitula-se “Enquadramento Pessoal” e fala um pouco sobre 

mim, sobre as minhas escolhas e, portanto, sobre o meu trajeto até este 

momento, tanto a nível pessoal como académico e desportivo. Constitui-se, 

também, um capítulo que expressa as minhas expectativas em relação ao EP. 

O capítulo seguinte relaciona-se com o “Enquadramento Institucional” e 

caracteriza o contexto no qual o EP é realizado, destacando claramente a 

escola, o NE e as turmas. O quarto capítulo representa a “Realização”. Neste 

são expostas e narradas as experiências vivenciadas ao longo do EP. Acima 

de tudo, é um capítulo que explicita a organização e gestão do processo de 

ensino-aprendizagem, desde a conceção e planeamento até à própria 

realização. O capítulo seguinte denomina-se “Participação na Escola e Relação 

com a Comunidade”. Este capítulo evidencia as experiências nas quais o NE 

participou durante o ano de estágio, tais como as atividades do Grupo de 

Educação Física (GEF), a Ceia de Natal da ESP, a atividade organizada pelo 

NE, o Desporto Escolar (DE) e, ainda, a experiência da Direção de Turma (DT). 

O capítulo 6 é referente ao Estudo de Investigação-Ação no qual procurei 

perceber a perceção dos alunos sobre a utilização de métodos visuais no 

ensino da natação, particularmente no que às técnicas de nado diz respeito. 

Por fim, o último capítulo refere-se às “Considerações Finais e Perspetivas 

Futuras”. Este capítulo fala sobre o meu sentimento ao longo e durante esta 

aventura que foi o EP e fala sobre as minhas expectativas e objetivos para o 

futuro. 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Eu: Ontem, hoje e amanhã… 

Sérgio Leandro Ferreira Nogueira. É este o nome que consta no meu Cartão de 

Cidadão. Sérgio Nogueira é a forma como me apresento formalmente, Sérgio é 

como fico reconhecido pela maioria e “Serginho” é como sou tratado por 

familiares e amigos desde tenra idade. Nasci a 26 de Outubro de 1994 – sou, 

portanto, escorpião – no velhinho Hospital de Paredes, mas vivo em Penafiel 

desde sempre. Penafiel é a minha cidade, a minha terra e digo-o com muito 

orgulho. A minha casa está situada num local fantástico, fica perto de tudo: das 

escolas, dos hipermercados, das bombas de gasolina, do Hospital de Penafiel, 

das paragens de autocarro e até da estação de comboios. Vivo com a minha 

mãe e com a minha irmã uma vez que os meus pais se divorciaram há alguns 

anos. O meu pai saiu de casa nessa altura, mas sempre me ajudou em tudo e 

sempre acompanhou a minha vida de muito perto. A minha irmã nasceu em 

2000 e já está a ficar uma mulher. O tempo passa mesmo a voar, em 

Dezembro já faz 17 anos. Quanto à minha mãe, o que há para dizer? 

Fantástica! Maravilhosa! Embora não vivam comigo, não posso deixar de falar 

sobre os meus avós maternos. Sempre viveram na casa ao lado, mas, 

infelizmente, hoje em dia já não estão lá. Criaram-me desde pequenino, 

ensinaram-me imensas coisas e contribuíram muito para a pessoa que sou 

hoje. Recordo-os com saudade e gratidão por tudo o que fizeram por mim. 

Antes de falar um pouco sobre o meu percurso académico, sobre a minha 

relação com o desporto e sobre os meus sonhos parece-me pertinente falar um 

pouco sobre mim e sobre como eu me perceciono. Teimoso, muito! Talvez seja 

este o meu maior defeito. Por outro lado, sou intenso e ambicioso. Intenso no 

sentido em que dou o máximo de mim em tudo aquilo em que participo. 

Ambicioso porque nunca me contento com pouco, procuro sempre mais e 

melhor. Esta forma de estar na vida leva-me a estar sempre mais perto de 

alcançar os meus objetivos e é algo que não tenciono mudar. Gosto de me 

deitar tarde e detesto acordar cedo. Sim, “deitar cedo e cedo erguer dá saúde e 

faz crescer”, mas eu funciono de maneira diferente. Considero-me uma pessoa 

alegre e divertida, até porque, para mim, rir é a melhor coisa do mundo. Gosto 

de me sentir feliz e gosto que as pessoas à minha volta estejam felizes e 
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tenham um sorriso no rosto. Gosto de sinceridade, mesmo que a sinceridade 

signifique algo que não queira ouvir. Há que dizer, também, que sou sonhador 

e otimista, vejo sempre o copo meio cheio em vez de meio vazio, mas isso não 

significa que não tenha os pés assentes na terra. Os meus pés estão sempre 

bem assentes na terra, mas como ambicioso que sou procuro sempre mais e 

melhor! Gosto imenso de estar com quem amo e com quem me ama, mas 

também gosto dos meus momentos a sós. São momentos importantes, 

momentos em que faço as minhas reflexões sobre os mais variados ramos da 

minha vida. No fundo, são momentos fundamentais para mim. Devo, ainda, 

dizer que sou um privilegiado por ter pessoas tão boas junto de mim, pessoas 

essas que tornam os meus dias mais alegres e que me dão mais força para 

atingir os meus objetivos na vida. 

O meu percurso escolar começou aos 4 anos quando entrei para o infantário 

em Guilhufe – Penafiel. Tenho muitas e boas memórias desse tempo. 

Frequentei o infantário durante 2 anos e lembro-me que no primeiro ano queria 

sempre ficar em casa para ver os “Teletubbies”. No segundo ano as coisas 

foram ligeiramente diferentes. Deixei os desenhos animados para segundo 

plano e comecei a interessar-me mais pelo infantário. O facto de uma prima 

minha começar a frequentá-lo também despoletou o meu interesse. A minha 

avó ia-nos levar até à estrada onde apanhávamos boleia da professora e nunca 

se atrasava, preferia chegar vinte minutos mais cedo do que um minuto mais 

tarde. Quando chegávamos mais cedo jogávamos sempre às malhas, 

arranjávamos uma garrafa ou uma lata e umas pedrinhas e jogávamos até a 

professora chegar. Eram tempos fantásticos, lembro-me como se fosse hoje. 

No ano seguinte entrei para o primeiro ano, na escola da Fonte da Cruz, em 

Penafiel. Passei lá quatro anos fantásticos onde fiz muitos amigos para a vida, 

onde aprendi imenso, onde obtive sempre excelentes resultados escolares e 

onde me diverti muitíssimo naqueles intervalos de meia hora. Com a passagem 

para o quinto ano mudei de escola. Passei a frequentar a EB 2/3 de Penafiel. 

Estive nesta escola até ao nono ano. É uma escola que me deixa, também, 

imensas saudades por tudo o que lá vivi. Eu e os meus colegas de turma 

estragamos muitas sapatilhas, partimos muitos vidros e perdemos muitas bolas 

a jogar futebol. No décimo ano houve nova mudança. Mudei precisamente para 

a ESP, onde estagiei durante este ano letivo. Por isso mesmo, posso dizer que 
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foi um regresso a casa. Ingressei no curso de Ciências e Tecnologias e passei 

lá três anos maravilhosos. Sou um privilegiado por ter frequentado aquela 

escola com tão boas condições, funcionários tão atenciosos e professores tão 

competentes. Contudo, o primeiro ano em que estive na ESP não se enquadra 

com aquilo que eu sou uma vez que eu simplesmente não me apliquei. 

Felizmente, corrigi a minha postura nos anos letivos seguintes, dei o meu 

máximo e melhorei as minhas notas, conseguindo obter os resultados 

desejados e conseguindo o meu principal objetivo: entrar no curso de Ciências 

do Desporto na FADEUP. O momento em que soube que tinha entrado na 

FADEUP foi um dos melhores momentos da minha vida. Fiquei muito feliz, 

sabe bem alcançar os nossos objetivos! No entanto, admito que estava algo 

receoso. Afinal, era uma nova etapa. Estava com algum receio de não 

conseguir terminar o curso. Estava, também, com receio de ter que ir estudar 

para “longe”, para um sítio novo onde não conhecia ninguém, mas tudo isso foi 

ultrapassado rapidamente. Foram três anos de licenciatura, três anos que 

passaram a voar, mas que me marcaram imenso para toda a vida. Nesses três 

anos aconteceu muita coisa! Desde logo conheci muita gente nova, gente de 

várias idades, de vários sítios do país e praticantes de vários desportos. Fiz 

amigos para toda a vida. Aprendi imenso e deparei-me com desafios mais 

difíceis e complexos, o que me fez crescer e superar-me. Passei momentos 

inesquecíveis e senti diversas emoções, desde as lágrimas às gargalhadas 

sem fim, desde o desespero ao alívio, desde a insegurança à certeza. No final 

desses três anos estava licenciado em Ciências do Desporto e decidi ingressar 

no MEEFEBS para poder ser professor e poder sentir o prazer de proporcionar 

aos alunos experiências tão ricas e completas como as que eu vivenciei. 

A minha relação com o desporto também é longínqua visto que eu estou ligado 

ao mesmo desde que me lembro. Embora a minha ligação formal com o 

desporto só tenha começado aos 8 anos, quando comecei a praticar futebol no 

União Sport Clube de Paredes, antes disso já eu tinha o desporto entranhado 

em mim. A minha primeira paixão foi a bicicleta. Adorava andar de bicicleta, 

passava o dia inteiro a fazer corridas com a minha prima. Quando ela não 

estava, o meu “adversário” era o meu amigo imaginário. Desci rampas sem 

travões, desci escadas enormes e até fiz curvas em contra-mão. Caí muitas 

vezes, bati contra muros e árvores, furei pneus e rebentei travões. No fundo, 
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vivi imensas aventuras e, acima de tudo, diverti-me muito! Depois começou a 

surgir a paixão pelo futebol. Fui desenvolvendo-a aos poucos. E que grande 

paixão que eu desenvolvi, de tal forma que não vejo a minha vida sem que o 

futebol esteja presente. Sou um amante de desporto em geral, adoro ver e 

praticar imensas modalidades, gosto, também, de experimentar modalidades 

novas, mas o futebol está e estará sempre no topo das minhas preferências. 

Por isso mesmo, tal como já referi, aos 8 anos decidi entrar para o União Sport 

Clube de Paredes. Foram dez anos de clube, dos 8 aos 18. São anos que 

guardo com muito carinho e que recordo com muita saudade. Hoje, muito do 

que sou devo-o ao desporto, em particular ao futebol e ao clube onde fiz quase 

toda a formação. Transmitiram-me valores importantíssimos, mostraram-me o 

que realmente é o desporto e a vida. Ali, a preocupação principal não era 

ganhar – embora fosse sempre importante –, mas sim formar bons atletas e, 

acima de tudo, formar boas pessoas. Naqueles dez anos aprendi imenso e 

privei com pessoas fantásticas, pessoas essas que me marcaram de uma 

maneira especial. Partilhei o campo e o balneário com pessoas que atualmente 

são profissionais de futebol e isso enche-me de orgulho. A nível desportivo tive 

alguns sucessos e outros insucessos – felizmente não tantos. Venci mais 

vezes do que aquelas em que fui derrotado, alcancei mais vezes os objetivos 

do que aquelas em que falhei, marquei golos e fiz assistências. Venci jogos por 

muitos golos de diferença, venci jogos com um golo no último minuto e festejei 

vitórias como se tratassem de conquistas de campeonatos. Por outro lado, 

também me lesionei, também fui expulso, também perdi jogos com um golo no 

último minuto e também sofri goleadas. Ou seja, tive experiências 

variadíssimas que me despertaram diferentes emoções, que me deram boas 

recordações e que me fizeram crescer bastante. 

Aos 18 anos, no último ano da minha formação, surgiu uma proposta de um 

clube melhor que me dava a possibilidade de competir no campeonato nacional 

de juniores. Esse clube era o Sport Clube de Freamunde e eu acabei por 

aceitar a proposta. Não escondo que competir num campeonato com maior 

visibilidade e defrontar as melhores equipas do país me despertou um 

interesse enormíssimo, por isso mesmo optei por sair da minha zona de 

conforto e encarar um novo desafio. Estive um ano no Sport Clube de 

Freamunde, sendo que foi um ano distinto a nível pessoal e a nível coletivo. A 
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nível pessoal foi um bom ano, mas a nível coletivo as coisas não correram 

como desejado. 

No ano seguinte passei a ser sénior e tudo mudou. Mudei de clube, passei a 

partilhar o balneário com pessoas de diferentes idades, passei a receber 

dinheiro para jogar em vez de pagar e a prioridade deixou de ser “formar o 

jogador e a pessoa” mas sim “vencer jogos”. Senti imediatamente a diferença. 

E que grande diferença! Mas não desisti, adaptei-me e continuei a fazer o que 

mais gosto: jogar futebol. 

Por fim, falar um pouco sobre os meus sonhos e os meus objetivos na vida. O 

meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Sim, eu sou jogador de futebol, 

mas o meu grande sonho sempre foi jogar num grande clube europeu e chegar 

à seleção nacional. Sei que é difícil, mas eu não vou desistir do meu sonho, 

pois “enquanto há vida há esperança”. Este sempre foi o meu maior sonho, 

mas desde muito cedo fiz planos alternativos. Adoro desporto, o desporto faz 

parte da minha vida e nunca imaginei outra coisa a não ser fazer algo 

relacionado com o mesmo. A Educação Física (EF) sempre me cativou 

bastante, portanto sempre tive a ideia de me tornar professor. Sempre vi os 

professores de EF de maneira diferente. Ser professor de EF é ser diferente. 

Não é simplesmente ensinar as habilidades motoras inerentes às diferentes 

modalidades, é muito mais do que isso. É educar o corpo e a mente, é 

transmitir valores fundamentais para viver em sociedade. Por isso, ser 

professor de EF sempre foi um objetivo para mim. Não escondo que se fosse 

profissional de futebol a minha carreira académica iria ficar em stand-by, mas 

seria retomada futuramente. Como não sou profissional de futebol, a minha 

carreira académica está bem ativa e é o meu principal foco. Vou-me tornar 

professor de EF e, desse modo, vou alcançar um dos meus objetivos de vida! 

2.2. Estágio Profissional: As minhas expectativas 

“Esta fase é também marcada por intensas aprendizagens que possibilitam ao 

professor a sobrevivência na profissão, sendo um período rico em termos de 

novas experiências pedagógicas, durante o qual se confrontam expectativas e 

realidades.” (Pacheco & Flores, 1999) 

Terminado o primeiro ano do MEEFEBS chegara a altura de decidir onde seria 

o EP. Felizmente, surgiu a possibilidade de realizar o EP na ESP, escola essa 



8 
 

onde fui aluno. Naturalmente, foi a minha primeira opção e felizmente consegui 

entrar. Aquilo que senti quando recebi esta notícia foi, de certa forma, idêntico 

ao que senti quando soube que tinha entrado na FADEUP em 2012. Fiquei 

muito feliz e muito motivado. Fiquei ansioso para que o primeiro dia chegasse e 

pudesse reentrar na “minha escola” como professor. No entanto, devo admitir 

que embora muito motivado, estava, também, algo nervoso e algo receoso. 

Primeiramente, pelo facto de já não ser aluno mas sim professor. Ao contrário 

do que estava habituado iria estar do outro lado pela primeira vez. Não há 

dúvidas de que a responsabilidade seria elevada, sendo proporcional ao meu 

receio. Além disso, iria ser professor estagiário numa escola onde fui aluno, 

sendo, portanto, uma escola que bem conheço e onde sou conhecido por 

professores e funcionários. Só pensava na forma como iriam olhar para mim e 

no que iriam pensar sobre o facto de eu ser professor estagiário. No entanto, 

aos poucos, todo esse receio desapareceu. De facto a ESP é uma escola 

fantástica a todos os níveis e tem profissionais formidáveis que me receberam 

de braços abertos e com um sorriso de orelha a orelha. 

A expectativa acerca da PC também era imensa. Já sabia de antemão que o 

ano de estágio é um ano exigente e muito trabalhoso, mas qual seria a atitude 

e a postura da PC para connosco? Seria alguém disponível para realmente 

ajudar? Seria alguém com quem teria uma boa relação ao longo do ano? A 

receção foi fantástica, tendo desde logo deixado uma primeira impressão muito 

positiva. E a verdade é que essa primeira impressão se veio a confirmar muito 

rapidamente. De facto, a PC deixou-nos logo à vontade, mostrou-se muito 

disponível para ajudar em tudo e assumiu desde o primeiro dia a postura de 

alguém em quem se podia confiar. Foi, sem dúvida, a base de sustentação do 

nosso NE. 

Relativamente ao NE, as expectativas eram claramente as melhores uma vez 

que já sabia com o que podia contar. Já conhecia os meus colegas há muito 

tempo e já conhecia a sua forma de trabalhar. Sabia, também, que estaria à 

vontade para tudo e que nos iríamos ajudar mutuamente, portanto trabalhar 

com eles nunca seria um problema, mas sim uma vantagem. E a verdade é 

que tudo isso se confirmou. 

Estava, também, muito expectante acerca da minha prática enquanto docente. 

Será que iria ser capaz de controlar a turma? Sendo eu pouco mais velho do 
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que os meus alunos, será que eles me iriam respeitar? Será que iria ser capaz 

de aplicar os meus conhecimentos? Segundo Matos (2014)2, o EP é um projeto 

de formação que tem como objetivo a formação de um professor que promove 

o ensino de qualidade. Mas será que eu seria capaz de promover um ensino de 

qualidade para os meus alunos? Todas estas dúvidas me inquietavam um 

pouco, mas, como otimista que sou, levantei a cabeça e encarei o desafio de 

frente. Como afirma Nóvoa (2009), é no espaço concreto de cada escola, em 

torno de problemas reais, que se desenvolve a verdadeira formação. E, desde 

o início que isso aconteceu, ou seja, foi no confronto com os problemas reais 

que evoluí e me tornei melhor a cada dia. 

                                                           
2 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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3. Enquadramento Institucional 

3.1. Estágio Profissional 

Segundo as Normas Orientadoras do EP do 2º Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário, o EP está 

regrado ao abrigo do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro. Ainda segundo as Normas Orientadoras do EP, 

este é um processo no qual estão incorporadas duas componentes: a prática 

de ensino supervisionada (PES) e o RE. Quanto à PES, esta é realizada numa 

escola cooperante em grupos constituídos no máximo por 3 ou 4 estudantes 

estagiários – o NE. Estes grupos são, ainda, constituídos por um PC da escola 

onde é realizado o EP e por um PO da faculdade. Em relação ao RE, é 

realizado pelo EE e é orientado pelo PO da faculdade. 

A PES visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva 

e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão (Matos, 2014)3. Assim 

sendo, o EP é o confronto do EE com o contexto real, ou seja, com alunos e 

problemas reais. Dessa forma, o EE teve a possibilidade de aplicar na prática 

os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação e, simultaneamente, 

adquirir novos conhecimentos, de modo a ir construindo um professor 

qualificado e competente, um professor capaz de promover um ensino de 

qualidade para os seus alunos. 

No entanto, o EP é altamente exigente e assume-se como o ponto fulcral da 

nossa formação. Segundo Nóvoa (2009), é na escola e no diálogo com os 

outros professores que se aprende a profissão. Partilho inteiramente esta 

opinião, não poderia estar mais de acordo. Durante a nossa formação 

adquirimos imensos conhecimentos, conhecimentos esses úteis para a nossa 

prática, mas a verdade é que o EP é o ponto-chave da nossa formação uma 

vez que foi nesta fase que confrontamos a teoria com a prática no sentido de 

perceber se esse suporte teórico realmente nos poderia ajudar e sustentar. Foi, 

também, nesta fase que fomos confrontados com problemas reais e 

                                                           
3 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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assumimos maior responsabilidade. Por isso mesmo, foi nesta fase que o 

professor estagiário teve a possibilidade de desenvolver a sua competência 

profissional. 

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se 

numa profissão, aprender com os colegas mais experientes (Nóvoa, 2009). De 

facto, ser professor não é apenas lecionar as aulas. Um professor pode e deve 

desempenhar outros papéis dentro da instituição escolar e é fundamental que o 

EE esteja a par de todos eles, caso contrário a sua formação não será 

completa. O EP ofereceu-nos essa possibilidade através do contacto com a PC 

e com os restantes professores da instituição escolar. Deste modo, a nossa 

formação foi mais rica e completa, pois entendemos melhor as diferentes 

funções a desempenhar dentro de uma escola. 

Em suma, o EP permite ao EE o confronto com os problemas reais de uma 

instituição escolar no seu todo. Deste modo, através do EP vivenciei uma 

experiência única, rica em aprendizagens que permitiram o meu 

desenvolvimento enquanto professor. 

3.2. Escola como instituição 

“O que é a escola?” Uma questão aparentemente tão simples pode suscitar 

uma diversidade enorme de respostas. A verdade é que a escola não é apenas 

um edifício onde um conjunto de professores lecionam aulas para os seus 

alunos. A escola é muito mais do que isso, de tal forma que tem um papel ativo 

na sociedade. Mais do que um papel ativo, a escola tem efetivamente um papel 

crucial e é um dos pilares do desenvolvimento e educação humana. A seguir 

ao contexto familiar, o contexto escolar é aquele que é apresentado à criança, 

portanto a escola desempenha um papel importantíssimo no crescimento e no 

desenvolvimento do ser humano. Quanto a mim, à semelhança do desporto em 

geral e do futebol em particular, é extremamente difícil imaginar a minha vida 

sem a escola. A escola faz parte da minha vida há vários anos e, 

progressivamente, fui entendendo o seu poder e a sua importância. 

Como refere Nóvoa (2009), a educação vive um tempo de grandes incertezas e 

de muitas perplexidades. Infelizmente partilho da sua opinião, mas não caberá 

aos docentes reverter este cenário? Cada escola é única, pois cada escola tem 

o seu espaço, os seus professores, os seus alunos, os seus funcionários e está 
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inserida num determinado meio. Sendo assim, cada escola terá a sua própria 

identidade, construída progressivamente através das inter-relações pessoais e 

das relações com o meio envolvente. Por esta razão, parece-me que os 

professores terão o papel principal nesta questão, ou seja, será tarefa dos 

professores encontrarem o rumo certo para as escolas. Porém, alegra-me ver e 

sentir que este cenário de incerteza, perplexidade e pobreza de práticas não 

reina em todas as escolas. Sendo esse o caminho a seguir – na minha humilde 

opinião – agrada-me a ideia de haver docentes sérios, competentes e 

apaixonados (pela escola, pela profissão e pelos alunos). 

Então, parece-me que o caminho mais indicado será este, i.e, será o caminho 

em que a escola será vista não apenas como um edifício, mas sim como um 

espaço de transmissão de valores e ideais, onde o foco do ensino estará 

sempre no aluno e não no professor, sempre na tentativa de potenciar as suas 

qualidades e permitir o seu desenvolvimento integral. 

3.3. Escola Secundária de Penafiel 

Falar sobre a ESP é como falar da minha própria casa: é algo especial, algo 

que me faz brilhar os olhos. Isto porque, de facto, esta escola é como uma 

casa para mim. Já o foi quando lá passei enquanto aluno e voltou a sê-lo 

novamente enquanto professor. E devo desde já afirmar que esta minha casa – 

a ESP – é fabulosa! Moderna, organizada, inspiradora. São algumas das 

palavras que a podem definir. 

Tal como o próprio nome indica, situa-se em Penafiel, junto à conhecida Igreja 

do Sameiro. Possui duas entradas, sendo que apenas a entrada principal está 

sempre em funcionamento. À passagem do portão somos recebidos por uma 

bela árvore, uma vista para o terraço e uma fachada com portas de vidro. A 

outra entrada apenas abre pela manhã, na hora de almoço e no final das aulas 

da tarde. É uma escola muito acolhedora, pois tem um estilo moderno e um 

ambiente muito agradável. Possui quatro pisos recheados com salas de aulas e 

apresenta, ainda, um pavilhão anexo – denominado no seio escolar como 

pirâmides – onde os alunos dos cursos de Artes têm a maioria das suas aulas. 

No piso três é possível encontrar, ainda, os laboratórios destinados às aulas 

práticas de Física e Química A e de Biologia e Geologia. Todas as salas estão 

equipadas com um computador e com um projetor para auxiliar os docentes na 
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lecionação das aulas. Imediatamente a seguir à entrada principal da escola é 

possível encontrar a secretaria e, ao fundo do corredor, encontra-se a 

biblioteca. Esta tem uma organização muito própria, pois está dividida em 

várias secções. Há um espaço de estudo onde os alunos podem utilizar as 

mesas e os livros disponíveis, há um espaço de lazer com alguns sofás, 

revistas e jornais, há um outro espaço com sofás e televisões onde os alunos 

podem ver documentários e/ou filmes relacionados com as matérias de ensino 

e, por fim, há, também, um espaço recheado de computadores onde os alunos 

podem trabalhar e realizar as suas pesquisas. Como tal, é uma biblioteca 

fantástica que pretende dar resposta às necessidades dos alunos. A escola 

tem, também, uma papelaria, uma cantina, um bar para os alunos, um bar para 

os professores (situado dentro da sala dos professores) e uma esplanada 

dividida em dois espaços – um para os alunos e outro para os professores. 

Todas estas instalações são muito próximas de modo a facilitar o acesso de 

todos. Há, ainda, um polivalente e um auditório. Para os alunos existe, ainda, 

uma sala de convívio e, para os professores, há uma sala de trabalho situada 

ao lado da biblioteca, sendo que esta sala está dividida por várias secções 

(destinadas a cada departamento). 

Em relação às pessoas que constituem a escola, são 156 professores, 13 

assistentes técnicos, 25 assistentes operacionais e 1 psicóloga. A psicóloga 

tem o seu próprio espaço, no qual pretende ajudar a solucionar determinados 

problemas que possam surgir nos alunos. Qualquer pessoa pode procurar a 

sua ajuda e é uma mais-valia para os alunos mais necessitados. Quanto aos 

assistentes, – quer os técnicos quer os operacionais – não os conheço a todos, 

mas muitos deles já são meus conhecidos do meu tempo enquanto aluno. Em 

todos eles vejo uma enorme simpatia e uma enorme disponibilidade para 

ajudarem tanto os alunos como os professores. Nota-se, também, a existência 

de uma boa relação entre os professores e os funcionários, o que é bom para o 

funcionamento da escola. Há respeito mútuo, algo que para mim é fundamental 

em qualquer relação, seja ela pessoal ou profissional. 

Relativamente aos professores, há um pouco de tudo. Há professores jovens, 

outros em meia-idade e outros claramente já perto da reforma. Há professores 

que cuidam da sua aparência, que têm cuidado com a linguagem e com a sua 

postura e há outros que nem tanto. Há professores que gostam de ir ao bar 
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conviver com os colegas, há outros que vão diretamente de uma sala para a 

outra e ainda há aqueles que preferem ir lá fora fumar o seu cigarro. E, o mais 

importante de tudo, há professores empenhados e apaixonados pela sua 

profissão, professores que se preocupam com os seus alunos e com o seu 

desenvolvimento, enquanto há outros que apenas lá estão com o intuito de 

receber o seu vencimento e nada mais. 

Os alunos… Bem, esses são bastantes. A ESP acolhe alunos do 7º ao 12º ano 

de escolaridade, oferecendo no ensino secundário os cursos científico-

humanísticos e, ainda, uma variedade de cursos profissionais. Por ser uma 

escola tão moderna, com tão boas condições e com tão boa reputação, a 

grande maioria dos alunos da região procura ingressar na mesma. Isso faz com 

que todos os anos a escola seja sobrecarregada com pedidos de inscrição, 

aceitando o limite de alunos possível e rejeitando mesmo várias inscrições. 

Deste modo, apesar de ser uma escola muito grande e ter excelentes 

condições, algumas turmas chegam a ultrapassar os 30 alunos, o que não é 

algo desejável. No ano letivo 2016/2017 estavam inscritos 655 no ensino 

básico e 1560 no ensino secundário, perfazendo um total de 2215 alunos 

distribuídos por 79 turmas. Deste modo, a escola tinha uma média de 28 

alunos por turma, o que não é de todo o ideal. 

Relativamente à disciplina de EF, a escola apresenta, também, boas 

condições. No entanto, o facto de haver muitas turmas e a grande maioria 

delas ter demasiados alunos condiciona um pouco a distribuição dos espaços e 

a utilização do material. A escola possui um pavilhão com excelentes 

condições. Este pavilhão foi construído há cerca de sete anos e possui um 

campo interior que pode ser dividido em três espaços e uma sala de ginástica 

no piso superior. Possui, ainda, oito balneários – quatro masculinos e quatro 

femininos – e várias arrecadações para arrumo do material. É um pavilhão com 

condições fantásticas, mas a necessidade de dividir o campo em três espaços 

condicionava um pouco as aulas lecionadas pelos docentes de EF. Além disso, 

também a utilização dos balneários ficava condicionada pelo elevado número 

de alunos a utilizarem os mesmos. Além deste pavilhão a escola tem, ainda, 

um campo exterior com uma caixa de areia anexa e 2 campos de ténis. Para as 

aulas de natação, a escola pode utilizar as instalações das Piscinas Municipais 

de Penafiel – situadas a cerca de 200 metros. Há, ainda, a possibilidade de 
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utilizar o campo de futebol anexo ao parque radical de Penafiel. Este parque e 

o respetivo campo ficam situados junto às Piscinas Municipais. É um campo 

sintético e existe uma pista de atletismo à sua volta, sendo, portanto, muito útil 

para as aulas de EF. 

Posto isto, esta é uma escola altamente moderna. Oferece ótimas condições 

aos seus alunos e, na minha opinião, também os professores são uns 

privilegiados por pertencerem a esta escola. 

3.4. Núcleo de Estágio da Escola Secundária de Penafiel 

Desde o meu ingresso no MEEFEBS que o EP era o principal tema de 

conversa entre os estudantes, ora pela curiosidade, ora pelas expectativas, ora 

pelos receios. A propósito disso, desde muito cedo deu para perceber a 

importância do NE. Por isso mesmo, fiquei extremamente satisfeito e 

extremamente motivado ao saber quem seriam os meus colegas. Já conheço a 

Rita há imenso tempo e já sabia de fonte segura que era alguém com bom 

espírito de grupo e com muito empenho. No fundo, alguém com quem seria 

fácil e agradável trabalhar. O “Manel” é um amigo de longa data, companheiro 

de inúmeros trabalhos ao longo do mestrado e da licenciatura e companheiro 

nas viagens para a faculdade, portanto sabia que com ele estaria totalmente à 

vontade. Assim sendo, não escondo que as expectativas em relação ao NE 

eram as melhores, pois sempre acreditei que estivéssemos todos em sintonia, 

que nos ajudássemos mutuamente e que resolvêssemos sempre as nossas 

divergências de forma cordial, adotando sempre uma postura correta na 

procura do desenvolvimento e crescimento de todos nós enquanto professores. 

Tudo isso se veio a verificar. No nosso NE o sucesso de cada um é o sucesso 

de todos nós, portanto todos queremos o melhor uns dos outros. A ideia 

sempre passou por desenvolver um trabalho conjunto, um trabalho em equipa 

que nos permitisse crescer e evoluir, que nos permitisse corrigir os erros uns 

dos outros, que nos permitisse refletir acerca das práticas de cada um e 

encontrar respostas para os problemas que iam surgindo. Como tal, a ideia era 

esta mesmo: estagiar juntos, trabalhar juntos, melhorar juntos. 

Segundo Nóvoa (2009), juntamente com o conhecimento, a cultura profissional, 

o tato pedagógico e o compromisso social, o trabalho em equipa é uma das 

cinco disposições essenciais à definição dos professores. Desta forma, é 
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fundamental saber trabalhar em equipa para se ser um bom professor, um 

professor completo e qualificado. No nosso NE não descuramos este 

pensamento. 

Em todo este processo, em toda esta caminhada, a PC teve um papel 

fundamental. Foi o nosso pilar, foi quem nos apoiou e nos ajudou em tudo. 

Desde muito cedo nos colocou à vontade e tratou-nos como verdadeiros 

professores. Para a PC nós nunca fomos simplesmente “professores 

estagiários”. Sempre presente, sempre ao nosso lado, a PC desde logo nos 

deu autonomia para exercermos a nossa função. Nunca nos cortou as asas, 

antes pelo contrário, sempre nos transmitiu confiança para desenvolvermos o 

nosso trabalho. Desde o primeiro dia que nos fez ver o seu ponto de vista, seja 

ele idêntico ou não ao nosso, mas nunca nos impôs nada. Procurou sempre 

guiar-nos e, acima de tudo, colocar-nos questões que nos permitissem refletir 

sobre as nossas opções/decisões. Posto isto, não há dúvida de que a PC 

desempenhou um papel central no nosso desenvolvimento enquanto 

professores, pois desde sempre permitiu que tivéssemos a responsabilidade e 

a autonomia característica de um professor e desde sempre esteve junto a nós 

para nos ajudar, para nos aconselhar e para nos fazer refletir sobre as nossas 

práticas. 

3.5. Turma Residente: 11ºM 

A minha turma residente (TR) era uma turma do 11º ano de escolaridade, 

pertencente ao curso Científico-humanístico de Línguas e Humanidades. 

Inicialmente, esta turma era composta por trinta alunos, o que se constata um 

número elevado. Porém, duas alunas não estavam inscritas na disciplina de EF 

por já a terem feito no ano letivo anterior, portanto nas minhas aulas apenas 

constavam vinte e oito alunos. Pouco tempo após o início do ano letivo, um dos 

alunos decidiu mudar de turma, o que fez com que o 11ºM passasse a ter 

“apenas” vinte e sete elementos nas aulas de EF. Desses vinte e sete 

elementos, onze eram do sexo feminino e dezasseis do sexo masculino. 

Antes da primeira aula procurei reunir o máximo de informação sobre a turma e 

sobre os alunos que a compunham, não só para os tentar conhecer o mais 

rapidamente possível mas, também, para me sentir mais seguro. A PC ajudou 

bastante nessa tarefa, uma vez que me forneceu a caracterização da turma 
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realizada no ano letivo anterior e falou com alguns professores que já 

conheciam a mesma. Além disso, falou um pouco sobre os alunos que ela 

própria já conhecia. Todas estas informações foram úteis para mim, 

principalmente nas primeiras aulas em que ainda não conhecia muito bem os 

alunos. 

Após reunir todas estas informações sobre a turma em geral, era necessário 

reunir o máximo de informação sobre os alunos em particular. Por isso mesmo, 

na primeira aula todos se apresentaram individualmente e todos responderam 

ao questionário da disciplina. Dessa forma, foi possível saber um pouco mais 

sobre todos eles, tanto a nível pessoal como a nível académico e desportivo. 

Estas informações são uma mais-valia para qualquer professor, pois dessa 

forma é mais fácil ir ao encontro das necessidades de cada aluno, garantindo, 

assim, um processo de ensino-aprendizagem adequado ao aluno e focado em 

si mesmo. 

Aos poucos fui conhecendo a turma e fui percebendo melhor cada um dos 

alunos. Eram simpáticos, divertidos e bem-educados, mas pecavam por serem 

demasiado irrequietos, faladores e se distraírem com facilidade. Havia um 

grupo de alunos que realmente eram uma “paz de alma”, ou seja, adotavam 

sempre uma postura exemplar nas aulas. Nunca perturbavam a aula, nunca 

falavam quando eu falava e executavam os exercícios todos com muito 

empenho. Depois existia a maioria. Esta maioria, por vezes, tinha atitudes que 

perturbavam um pouco a aula e que distraíam os colegas. Contudo, bastava 

uma chamada de atenção ou bastava que me calasse para que corrigissem as 

suas atitudes e voltassem a adotar o comportamento esperado. Por fim, existia 

um pequeno grupo de alunos que realmente perturbava frequentemente a aula 

através de atitudes infantis. Rapidamente percebi que esses alunos não 

podiam estar juntos, portanto desde logo optei por separá-los ao máximo para 

os conseguir ter sempre controlados. Aos poucos, estes alunos foram 

melhorando o seu comportamento e foram melhorando a sua postura na aula, 

o que fez com que estas situações fossem cada vez menos frequentes e as 

aulas decorressem com normalidade. 

A nível motor a turma era muito boa. Eram alunos empenhados na aula e 

apresentavam uma boa destreza motora. Havia um pequeno grupo de alunos 

que realmente se destacava pela positiva. Esses alunos apresentavam um 
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nível elevadíssimo em todas as modalidades que abordamos ao longo do ano 

letivo e, por essa razão, eram vistos como exemplos pelos colegas. 

Geralmente estes alunos tinham um papel de destaque nas aulas, pois eram 

capazes de ajudar os restantes colegas a melhorar. Havia um outro grupo, 

embora menor, que se destacava pela negativa. No entanto, foi nestes alunos 

que ficaram patentes as maiores evoluções nas modalidades abordadas. Estes 

alunos tinham mais dificuldades e demoravam mais tempo a atingir níveis de 

desempenho satisfatórios, mas o seu empenho e a sua dedicação nas aulas 

permitia que atingissem os seus objetivos com frequência. Em termos gerais, 

as raparigas e os rapazes não apresentavam grandes diferenças a nível motor. 

Algumas das raparigas apresentavam competências tão boas ou melhores do 

que alguns dos rapazes, portanto era extremamente fácil e vantajoso trabalhar 

com grupos mistos. 

Em relação ao domínio cognitivo, a turma tinha também um nível muito 

positivo. A maior parte dos alunos era pouco responsável e isso afetava um 

pouco o seu rendimento escolar. No entanto, estes alunos tinham capacidade 

para obter resultados bastante positivos se encarassem todos os desafios e 

tarefas escolares com seriedade. Esta questão da cognição ficou bem 

demarcada nas aulas de EF. Os alunos facilmente apreendiam as regras e os 

conceitos específicos das diferentes modalidades abordadas, sendo, 

inclusivamente, capazes de aplicá-los corretamente. Além disso, os alunos 

mais competentes e com mais vivências desportivas ajudavam os restantes, o 

que favorecia a aprendizagem de toda a turma. 

Em suma, esta turma caracterizava-se por ter alunos simpáticos, alegres e 

inteligentes. Contudo, pouco preocupados com o êxito escolar e com o futuro. 

3.6. Turma Partilhada: 6ºF 

A turma partilhada (TP) foi uma experiência mais curta do que a vivenciada 

com a TR e, por vários motivos, foi um desafio imenso. A TP tinha 

características muito peculiares e bem diferentes das da minha TR, portanto foi 

necessária uma boa capacidade de adaptação da minha parte. Desde logo, o 

facto de serem alunos mais novos constituiu um desafio para mim, uma vez 

que a forma de comunicar com estes alunos não poderia ser igual à forma 
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como comunicava com os alunos da TR. Tinha de ter muito cuidado com a 

forma como passava a informação e como emitia feedback (FB) para assegurar 

que entendiam a mensagem que pretendia transmitir. Para tal, senti a 

necessidade de preparar tudo muitíssimo bem antes de cada aula lecionada à 

TP e a utilização de palavras-chave foi a melhor estratégia que encontrei para 

encarar este desafio. 

Esta turma era composta por 25 alunos e as suas características não eram de 

todo favoráveis. Além do comportamento ser péssimo, muitos dos alunos não 

revelavam grande interesse pela escola, em geral, e pela EF, em particular. 

Além disso, as relações entre os alunos estavam longe de ser positivas. Tudo 

isto trazia implicações para as nossas aulas e exigiam de mim e dos meus 

colegas de estágio uma atenção redobrada para evitar distúrbios entre os 

alunos. 

Apesar de a turma ser constituída por 25 elementos, um deles nunca 

compareceu às nossas aulas. Refiro-me a um aluno com insuficiência 

respiratória. Segundo as informações que a professora de EF desta turma nos 

transmitiu, infelizmente este aluno pode falecer a qualquer momento e tem uma 

vida muito limitada devido ao seu problema de saúde. Havia, também, um 

aluno com deficiência a nível motor e cognitivo. Este aluno exigiu uma atenção 

especial da nossa parte e nem sempre integrava a aula. Quando o fazia, era 

necessário ter muito cuidado com os exercícios que realizava, visto ser um 

aluno muito frágil e com muitas dificuldades. Ainda assim, apesar destes seus 

problemas, este aluno apresentava-se sempre muito alegre e estava sempre 

muito disponível para realizar os exercícios da aula. O facto de conseguir fazer 

o que era pedido era uma grande vitória para si e isso traduzia-se num sorriso 

enorme. Apesar de tudo, este aluno tinha uma atitude perante a aula e perante 

a vida fantástica, demonstrando ser um exemplo para todos. A turma tinha, 

ainda, um aluno portador da Doença de Asperger. Devido a esta doença, este 

aluno era o mais problemático de toda a turma. Tinha imensos problemas de 

relacionamento com os colegas e se as coisas não fossem todas concretizadas 

em função da sua vontade este ficava extremamente chateado e começava a 

chorar. Esta situação apenas aconteceu por uma vez nas nossas aulas, mas 

era uma situação frequente no seu dia-a-dia. Por vezes esta situação só 
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acalmava quando a sua mãe era chamada à escola. Foi preciso muita 

sensibilidade da nossa parte para lidarmos com este aluno e a estratégia que 

melhor resultou foi colocá-lo num papel de destaque perante a turma. Por 

exemplo, para que tal fosse possível este aluno realizou imensas vezes a 

demonstração dos exercícios e foi quase sempre o primeiro a executá-los. 

Deste modo, foi possível controlar melhor algumas atitudes mais desajustadas 

de sua parte. 

O facto das condições da escola serem diferentes também interferiu um pouco 

nesta experiência. O espaço era agradável, mas, além da organização ser 

distinta, não havia muito material disponível e este nem sempre estava em bom 

estado. Tudo isto fez com que esta experiência se tornasse numa 

aprendizagem ainda maior, dado que foi necessário haver um ajuste aquele 

contexto. No fundo, foi necessário “puxar dos galões” para enfrentar este 

desafio, mas no fim deste processo o balanço foi positivo e os alunos emitiram 

FB muito agradáveis. 
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4. Realização 

4.1. Confronto com a realidade 

Durante a nossa formação até chegar ao momento do EP vamos adotando 

e/ou construindo determinadas ideias e conceções. Aquilo que aprendemos até 

então funciona como base para o trabalho a desenvolver e no início do ano 

letivo questionava-me constantemente se seria capaz de aplicar corretamente 

os conhecimentos adquiridos. No fundo, questionava-me se seria capaz de 

desempenhar as minhas funções corretamente. Por isso mesmo, admito que 

havia alguma ansiedade no início desta aventura. Se, por um lado, estava 

super entusiasmado por chegar o momento por que tanto esperei, por outro 

estava nervoso por não saber se seria capaz de cumprir as minhas tarefas e 

obrigações. Os primeiros dias na escola foram trabalhosos por haver diversas 

questões a acertar para dar início ao ano letivo. Então, o impacto foi brutal. 

Após algum tempo de férias entramos no novo ano letivo com uma intensidade 

supersónica! Porém, tal facto foi benéfico, pois deixou-me pouco tempo livre 

para os pensamentos menos positivos que poderiam surgir. Desta forma, nos 

primeiros dias senti-me menos nervoso e comecei a sentir-me mais confiante. 

Senti que a PC e os meus colegas estagiários estavam comigo neste “barco” e 

que todos juntos iríamos levá-lo a bom porto. Assim, este primeiro contacto 

com a realidade escolar, apesar de exigente e trabalhoso, foi uma espécie de 

lufada de ar fresco que me permitiu respirar um pouco melhor. 

Faltava, ainda, o confronto com a minha turma, o lecionar a primeira aula, e à 

medida que esse momento se aproximava senti novamente algum nervosismo. 

Embora estivesse tudo pronto para arrancar e estivesse tudo definido ao 

pormenor, esse nervosismo foi inevitável uma vez que o contacto com os 

alunos era o meu maior receio e estava cada vez mais próximo. Foi esse 

nervosismo que me fez pensar e repensar tudo o que estava planeado para a 

primeira aula vezes sem conta. Esclareci as minhas dúvidas junto da PC e 

preparei bem o meu discurso e a minha intervenção na aula. Fi-lo imensas 

vezes nos dias que antecederam a minha primeira aula. Sabia que a primeira 

imagem que deixasse era fundamental, por isso preocupei-me em não deixar 

qualquer “ponta solta”. Preparei-me da melhor forma que pude e talvez tenha 
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sido essa a razão para ter chegado ao dia da minha primeira aula mais 

confiante. 

“Curiosamente, embora fosse o primeiro dos três a contactar com a turma, 

senti-me muito tranquilo e confiante nos momentos antes da aula. Senti-me 

exatamente da mesma forma durante os primeiros minutos em que contactei 

com a turma.” 

(Diário de Bordo 3 – 12 a 16 de Setembro de 2016) 

Apesar de estar confiante sabia que se os alunos não me reconhecessem 

imediatamente como professor a minha tarefa iria ser muito mais difícil. Esse 

era, sem dúvida, o meu maior medo. Porém, nos primeiros momentos com a 

turma senti uma enorme tranquilidade e abstraí-me completamente dos meus 

medos. Fiquei com a sensação que eles me reconheceram de imediato como 

professor e isso transmitiu-me mais confiança. 

Nos dias/semanas seguintes surgiram algumas dúvidas naturais de quem está 

a iniciar o seu percurso enquanto docente numa escola. Confesso que a 

insegurança era tanta que não tinha a certeza de nada do que fazia. O 

planeamento das aulas e das Unidades Didáticas (UD) foi um martírio no início. 

Nunca sabia se o que planeava estava ajustado à turma e tinha medo da 

reação dos alunos. Tinha medo de não ser competente o suficiente para que os 

alunos entendessem o que lhes queria transmitir. Tinha medo de não ser capaz 

de detetar os erros dos alunos e não ser capaz de emitir FB claros e 

esclarecedores. No fundo, tal como já foi referido, tinha medo de não conseguir 

cumprir as minhas funções com eficácia. Recorri imensas vezes à teoria para 

tentar dissipar essas dúvidas e afastar esses receios, mas, quando o fazia, 

tinha sempre em mente algo que ouvi imensas vezes durante o primeiro ano do 

mestrado: “não há receitas”. O que funciona com uma pessoa pode não 

funcionar com outra. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. No 

fundo, isto significa que a teoria não deve ser simplesmente aplicada na 

prática. Pelo contrário, a teoria deve ser ajustada à realidade que encontramos 

na escola de modo a tornar a nossa prática mais eficaz, portanto foi o que fiz. 

Tornar a prática mais consciente por meio da teoria é um aspeto extremamente 

importante da relação entre a teoria e a prática (Bento, 1995). Como tal, tinha 
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de me adaptar e não conseguir fazê-lo era outro dos meus receios. Não sabia 

se estaria à altura do desafio e não sabia se iria conseguir dar resposta aos 

problemas que fossem surgindo na minha prática. No entanto, à medida que fui 

conseguindo resolver as questões que foram surgindo a minha confiança foi 

aumentando e fui-me sentindo mais capaz. Este confronto direto com situações 

de prática real, a resolução de problemas concretos e a interação com outros 

participantes são determinantes à iniciação destes neófitos nas convenções, 

saberes e linguagens específicas da profissão (Schön, 1987). 

Em suma, o impacto com a realidade foi forte e exigiu de mim algum espírito de 

sacrifício, persistência e trabalho árduo. Porém, com a ajuda da PC e dos meus 

colegas de estágio as dificuldades e os medos foram ultrapassados. 

4.2. Conceção 

A ação de um professor engloba várias tarefas e todas elas têm a sua 

importância. Não há dúvidas de que a conceção é absolutamente essencial. 

Segundo Graça (2001), as conceções que os professores possuem acerca dos 

conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no 

modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino. Percebe-se, 

então, que a conceção do professor tem influência direta na formação dos 

alunos visto que o professor transmite determinados saberes e competências 

aos alunos a partir de determinado ponto de vista. Deste modo, é possível 

reconhecer a importância fulcral da conceção na atividade do professor, na 

medida em que funciona como base e suporte de todo o processo de ensino 

tornando-o, assim, mais eficaz. 

É normal haver algumas dúvidas no início e é normal que essas dúvidas 

inquietem um pouco o EE. Não escondo que as tive e não escondo que me 

preocuparam. Questionei-me, várias vezes, se seria capaz de cumprir as 

minhas tarefas e se conseguiria ultrapassar as minhas dificuldades. Mas após 

momentos de insegurança e incerteza tentei de imediato dar uma resposta a 

todas essas dúvidas e encontrar soluções para todas essas questões que 

foram surgindo. Sabia que tinha o apoio dos meus colegas de estágio, assim 

como eles tinham o meu e, acima de tudo, sabia que a PC estava lá para nos 

ajudar em tudo o que precisássemos. A sua experiência e os conhecimentos 
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que demonstrava ter inspiraram-me e elevaram os meus índices de confiança. 

E a verdade é que foi mesmo ela a dar o primeiro passo para nos ajudar a 

esclarecer as dúvidas que tínhamos ao nos dar a conhecer toda a escola, nos 

explicar o seu modo de funcionamento e nos apresentar os professores e 

funcionários. Além disso, forneceu-nos os documentos necessários para 

esclarecermos ou, pelo menos, minimizarmos todas as dúvidas que pudessem 

existir. Assim, o ponto de partida da nossa aventura na ESP foi a análise 

desses documentos. 

O Programa Nacional de Educação Física (PNEF), o Regulamento Interno da 

Escola, o Regulamento da disciplina de EF, os Critérios de Avaliação de EF, o 

Projeto Educativo de Escola e o Plano Anual de Atividades (PAA) foram os 

documentos que mereceram uma leitura atenta da minha parte e que 

constituíram a base da minha conceção de ensino. A ESP possui, ainda, um 

documento com os objetivos mínimos para cada modalidade em cada ano 

letivo que também foi alvo de uma análise profunda. Todos estes documentos 

foram úteis para esclarecer algumas dúvidas e iluminar um pouco o meu 

caminho. Como é natural, absorver tanta informação ao mesmo tempo foi uma 

tarefa complicada, portanto nem tudo ficou claro de imediato. Devo dizer que 

foi uma tarefa que se arrastou ao longo de todo o ano dado que recorri a estes 

documentos algumas vezes. Sempre que senti necessidade de os revisitar fi-lo 

e foram sempre uma boa ajuda para mim. 

Na análise que fiz aos documentos acima mencionados comecei por tentar ter 

uma visão mais global, portanto optei por analisar o Regulamento Interno da 

Escola e o Projeto Educativo de Escola em primeiro lugar. Analisei de seguida 

o Regulamento da disciplina de EF e os seus Critérios de Avaliação, tendo 

terminado com a análise ao PNEF, ao PAA e aos Objetivos Mínimos da ESP. E 

é exatamente sobre estes últimos documentos que assentará de seguida a 

minha reflexão. 

Segundo Matos (2014)4, o docente deve analisar os programas de EF, 

articulando as diferentes componentes: conteúdos, objetivos, finalidades e 

                                                           
4 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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indicações metodológicas. O PNEF é extremamente útil para o professor, pois 

funciona como uma orientação, permitindo, assim, a existência de coerência 

em relação aos conteúdos lecionados. Ao mesmo tempo permite que haja 

flexibilidade na seleção das matérias e conteúdos de acordo com as 

características de cada escola. O PAA e os Objetivos Mínimos da ESP 

exprimem essa flexibilidade, uma vez que estes são documentos elaborados 

tendo em conta o contexto específico desta escola. Todos estes documentos 

procuram deliberadamente motivar os alunos para a prática de atividade física 

e fomentar o gosto pela mesma, revelando ao mesmo tempo preocupação com 

a aquisição dos conhecimentos e conteúdos transmitidos pela disciplina. No 

fundo, procuram reforçar o valor da EF no desenvolvimento integral do aluno. 

No entanto, na minha opinião, o PNEF não condiz com a realidade das nossas 

escolas e há vários aspetos que necessitam de reformulação. O que o PNEF 

projeta para o 11º e 12º anos de escolaridade é um dos melhores exemplos 

deste desajustamento, visto que refere que nos Jogos Desportivos Coletivos 

(JDC), na Dança e na Ginástica ou no Atletismo os alunos devem trabalhar no 

nível avançado. Fazê-lo é praticamente impossível. Felizmente, a ESP tem 

muitos espaços de qualidade para a realização das aulas de EF e, mesmo 

assim, são pouquíssimos os alunos que se encontram neste nível. A grande 

maioria dos alunos encontra-se, sim, no nível elementar ou até introdutório. 

Tudo isto devido a vários fatores, tais como o reduzido número de horas 

semanais das aulas de EF e o elevado número de alunos por turma. E se na 

ESP a realidade é esta, será que nas restantes a realidade é diferente? Não 

me parece. Como esta questão há, ainda, outras que deveriam ser revistas em 

todos os anos de escolaridade e esta reformulação deve começar pelos anos 

letivos mais precoces, uma vez que os erros provavelmente começam lá. 

Como foi possível verificar através do acompanhamento das aulas da PC, no 

10º ano de escolaridade há uma revisão das matérias lecionadas no terceiro 

ciclo. Teoricamente, seria uma perda de tempo, uma vez que os alunos 

estariam a repetir matérias que já tinham aprendido. Porém, como o PNEF está 

mal formulado, muitos dos alunos chegam ao 10º ano sem as noções mais 

básicas das diversas modalidades. Por esta razão, muitas vezes o que deveria 

ser uma revisão de conteúdos no 10º ano acaba por ser uma introdução dos 
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mesmos. Posto isto, parece-me que todo o PNEF deve ser revisto porque, na 

minha opinião, está afastado do que é a realidade nas escolas em Portugal. 

De acordo com o PNEF, uma das suas finalidades é reforçar o gosto pela 

prática regular das atividades físicas e aprofundar a compreensão da sua 

importância como fator de saúde ao longo da vida e componente da cultura, 

quer na dimensão individual, quer social. No entanto, parece-me que esta 

tarefa deve ser levada a cabo pelos docentes. Atualmente, a escola parece 

desprezar a EF, não lhe reconhecendo importância educativa. Por essa razão, 

os docentes da disciplina devem ser os principais agentes na credibilização da 

EF e a melhor forma de o conseguir é marcando positivamente os seus alunos. 

4.3. Planeamento 

Planear consiste em delinear aquilo que tem de ser realizado, como deve ser 

feito e quem é que o deve efetuar (Mesquita, 2000). É uma tarefa antecipada 

da ação e revela-se crucial para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. Esta planificação antecipada da ação revela-se fundamental 

para criar e orientar meios e processos, o que facilita o processo de ensino-

aprendizagem (Bento, 2003). Ao planear o professor deve assegurar que os 

objetivos que define são ajustados. Portanto, deve ter em conta as 

características da turma e da escola, os conteúdos a lecionar e os recursos 

disponíveis, sejam eles humanos, espaciais, temporais ou materiais. Deste 

modo, o planeamento funciona como um guia para o docente, sendo uma 

ajuda preciosa. No entanto, não é algo imutável, ou seja, pode ser sujeito a 

alterações. O mesmo autor (2003) refere que o planeamento tem por base a 

seguinte sequência: elaboração do plano, realização do plano, controlo do 

plano e confirmação ou modificação do mesmo. Por essa razão, o docente 

deve prever formas de avaliar o processo de maneira a ajustá-lo sempre que 

necessário. É fundamental que o professor esteja preparado para isso. No que 

se refere ao processo de ensino-aprendizagem vivenciado neste ano de EP, 

posso afirmar que durante o ano letivo senti a necessidade de fazê-lo por 

diversas vezes. Por ter de o fazer ficou bem patente o quão difícil pode ser 

planear. Por vezes, o que planeamos necessita de reformulação. É frequente 

definirmos determinados objetivos e determinados caminhos para os atingir, 

mas o confronto com a realidade acaba por fazer emergir a necessidade de 
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efetuar adaptações. A realidade pode trazer imensos imprevistos, o que faz 

com que seja preciso reformular aspetos previamente pensados de uma 

maneira distinta. Isso não significa necessariamente que o planeamento foi 

executado de forma errada ou desadequada. Significa, sim, que a realidade 

está intimamente ligada à imprevisibilidade e que, apesar de ser possível 

antecipar muitos acontecimentos, é praticamente impossível antecipar ou 

prever tudo o que acontece. Tal como afirma Bento (2003), “o ensino é criado 

em dois momentos diferentes: primeiro na conceção e posteriormente na 

realidade”. 

De acordo com Bento (2003), o planeamento divide-se a três níveis: o plano 

anual, a unidade didática e o plano de aula. Estes três níveis relacionam-se 

entre si e visam o aumento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, devem ter em atenção as três fases do Modelo de Estrutura de 

Conhecimento (MEC) de Vickers (1990): fase de análise, fase de decisão e 

fase de aplicação. 

4.3.1. Planeamento Anual 

O Planeamento Anual (PA) constitui-se o primeiro nível de planeamento e pode 

ser considerado o mais generalista. Segundo Bento (2003), é um plano de 

perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas. Porém, como já foi referido anteriormente, não 

deve ser inflexível uma vez que pode ser sujeito a alterações a qualquer 

momento e o seu sucesso depende desta gestão que o professor tem de ser 

capaz de fazer. 

Após aquele primeiro momento em que me socorri dos documentos fornecidos 

pela PC, tive de perceber o contexto em que estava inserido e perceber quais 

as suas condições. Felizmente, a respetiva tarefa foi relativamente fácil uma 

vez que eu já tinha sido aluno na ESP, portanto já conhecia os cantos à casa e 

já sabia quais os espaços disponíveis para as aulas de EF, bem como quais as 

modalidades que se podia lecionar em cada um desses espaços. Faltava saber 

a quantidade e a qualidade do material disponível, porém, sabia que o cuidado 

com o mesmo por parte dos professores sempre foi exemplar. E a verdade é 

que após recebermos o inventário do material percebemos que estávamos num 
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paraíso. Em seguida, analisámos o calendário escolar para o ano letivo 

2016/2017 e ficamos logo a saber tudo o que precisávamos de saber em 

relação às nossas aulas. Fiquei imediatamente a saber quantas aulas iria ter ao 

longo do ano letivo, quantas teria em cada um dos três períodos, quais os 

feriados que seriam nos dias das minhas aulas e quais as atividades da escola 

que seriam realizadas nesses dias. Ter todo este conhecimento acerca do 

calendário escolar, dos espaços e do material foi extremamente útil para a 

realização do PA da minha turma. Faltava, apenas, saber o roulement de 

espaços e quais as modalidades que iria lecionar para poder efetuar o 

planeamento. O roulement ficou definido numa das duas primeiras reuniões de 

grupo disciplinar. Este foi criado pelo professor responsável pelas instalações, 

embora tenha contado com a colaboração dos restantes professores da 

disciplina. 

“Durante estas duas reuniões de grupo disciplinar falamos sobre várias 

questões relacionadas com a nossa disciplina, tais como o regulamento, o 

roulement de espaços, os critérios de avaliação, o material disponível, entre 

outras.” 

(Diário de Bordo 2 – 5 a 9 de Setembro de 2016) 

Faltava, apenas, saber quais as modalidades a lecionar ao longo do ano letivo. 

Sendo a minha TR o 11ºM, segundo o que estava definido no PNEF e no PAA 

os alunos teriam obrigatoriamente de ter uma UD de dança e teriam, ainda, de 

selecionar dois JDC, escolher entre ginástica e atletismo e optar por duas 

outras modalidades alternativas. Uma vez que o roulement já estava definido, e 

este influencia diretamente as modalidades a abordar ao longo do ano letivo, 

tive a possibilidade de escolher as modalidades de acordo com o mesmo. No 

entanto, na minha opinião, os alunos devem participar ativamente no processo 

de ensino-aprendizagem e estariam a fazê-lo ao terem a possibilidade de 

escolher as modalidades. Optei, então, por dar voz aos alunos na primeira aula 

que lecionei deixando-os votar nas modalidades que preferiam abordar. 

Posto isto, tinha, agora, a tarefa de encaixar estas peças, ou seja, tentar 

coincidir as modalidades escolhidas pelos alunos com os espaços em que 

fomos colocados ao longo do ano letivo. Acabou por ser uma tarefa 
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relativamente simples porque as modalidades escolhidas e os espaços 

acabaram por coincidir quase na perfeição. De entre um grande número de 

possibilidades os alunos centraram as suas escolhas no ténis e no badminton. 

Porém, no terceiro período ficamos colocados nas piscinas municipais de 

Penafiel, o que fez com que a natação substituísse o ténis nas modalidades a 

abordar. Os alunos escolheram, ainda, a ginástica em detrimento do atletismo 

e, embora tenha havido um grande equilíbrio nos votos, escolheram o 

basquetebol e o futebol em detrimento das restantes modalidades coletivas. 

Estava feito o PA da turma do 11ºM. Porém, ao longo do ano letivo houve a 

necessidade de realizar algumas alterações ao planeamento definido 

inicialmente. O roulement foi alterado algumas vezes, mas as suas alterações 

acabaram por não interferir com o meu planeamento. Contudo, a PC 

desenvolve uma reação alérgica ao cloro da água da piscina e, por essa razão, 

sentimos a necessidade de retirar a natação do planeamento, caso contrário 

estaríamos a prejudicar a sua saúde. Ficamos igualmente colocados nas 

piscinas municipais durante o terceiro período, mas em vez de utilizarmos a 

piscina utilizamos a sala de espelhos para lecionar dança. As restantes aulas 

do terceiro período foram aulas de voleibol devido ao espaço em que ficamos 

colocados no pavilhão da escola. Por momentos pensamos em lecionar apenas 

dança durante o terceiro período naquela que seria uma UD composta por 

onze aulas. Contudo, além do espaço não ser o mais favorável (P2, ou seja, o 

espaço do meio do pavilhão) concordamos que seria algo maçador para os 

alunos ter todos os dias a mesma modalidade, especialmente por ser uma 

turma com 16 rapazes. 

Uma vez terminado o PA após os reajustamentos sofridos, ficamos com o 

seguinte cenário: uma aula de apresentação no primeiro período, onze aulas 

de ginástica acrobática e treze aulas de basquetebol, completando um total de 

25 aulas; treze aulas de futebol e treze de badminton no segundo período, 

fazendo um total de 26 aulas; e seis aulas de voleibol e ainda cinco aulas de 

dança no terceiro período, num total de 11 aulas (Anexo I). 

Tendo apenas uma turma, realizar o PA acabou por não ser uma tarefa muito 

árdua. No entanto, facilmente compreendi que nem sempre será assim e que 
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por vezes pode ser bem difícil. Há condicionantes a ter em conta na realização 

do PA, tais como as modalidades a lecionar, os espaços e os materiais 

disponíveis. A este nível, a ESP pode ser considerada um “paraíso” porque, 

apesar de ter muitas turmas, possui, também, muitos espaços e muito material 

disponível. Além disso, o roulement é muito bem elaborado e não há qualquer 

confusão em relação à utilização dos espaços. Contudo, a realidade nem 

sempre é esta. As escolas não são todas iguais e nem sempre haverá tanta 

diversidade de espaços e a organização nem sempre será tão boa como a que 

existe nesta escola, o que dificulta um pouco a tarefa do professor no momento 

de planear. Por isso mesmo, esta é uma tarefa que o professor deve encarar 

com o máximo de rigor e precisão. 

4.3.2. Unidade Didática 

Como já foi referido, a UD diz respeito ao segundo nível de planeamento. De 

acordo com Bento (2003), o conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade 

são determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas 

linhas metodológicas do programa e do plano anual. O mesmo autor refere, 

ainda, que as UD são unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem. É, portanto, um planeamento mais 

específico do que o PA, uma vez que diz respeito a uma só modalidade e, 

segundo Bento (2003), procura garantir a sequência lógico-específica e 

metodológica da matéria bem como organizar as atividades do professor e dos 

alunos por meio de regulação e orientação da ação pedagógica. 

As UD devem ser construídas cuidadosamente de acordo com as 

características da turma e da própria escola. Para a sua construção, o docente 

deve ter em consideração os conhecimentos específicos da modalidade em 

questão. Para isso, foi necessário recorrer ao MEC. O MEC é um documento 

que pretende mostrar como uma modalidade é estruturada no sentido de 

permitir um ensino mais eficaz. Identifica os conteúdos de uma modalidade e 

estrutura-os de uma forma hierárquica que dá informação constante acerca do 

processo de ensino (Vickers, 1990). Funciona, assim, como uma orientação 

para a ação do professor, uma vez que é o elo de ligação entre a planificação e 

a prática pedagógica. 
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Os MEC foram elaborados com base na proposta de Vickers (1990) e foram 

construídos em conjunto pelo NE. Aproveitamos o facto de lecionarmos as 

mesmas modalidades ao longo do ano letivo para trabalharmos juntos na 

construção dos MEC. Isso facilitou um pouco a nossa tarefa visto que nos 

apoiamos uns nos outros para ultrapassarmos as nossas dificuldades. 

Segundo Vickers (1990), o MEC engloba 8 módulos distribuídos por 3 fases: a 

fase de análise (módulo I, II e III), a fase de decisão (módulo IV, V, VI e VII) e a 

fase de aplicação (módulo VIII). Os três primeiros módulos devem contemplar a 

análise das especificidades da modalidade, do contexto e dos alunos, 

respetivamente. Os módulos 4 a 7 fazem parte da fase de decisão e, nesta 

fase, é importante definir uma sequência lógica dos conteúdos a lecionar. 

Como tal, é crucial definir claramente os objetivos a atingir, ponderar sobre a 

forma de avaliação e criar progressões de ensino ajustadas ao nível dos alunos 

da turma. Por último, temos o módulo 8. Este diz respeito à fase de aplicação, 

ou seja, diz respeito à aplicação prática em contexto real de toda a informação 

dos outros módulos. 

A realização dos MEC foi mais fácil para algumas modalidades do que para 

outras. Penso que isso é natural, pois há modalidades em que o domínio do 

conteúdo não é tão profundo. Contudo, parece-me que em todos os MEC o 

mais difícil foi completar os módulos 5 e 7, ou seja, o módulo referente à 

definição de objetivos e o módulo referente à construção de progressões de 

ensino, respetivamente. Em relação ao módulo 5, senti a necessidade de fazer 

reflexões profundas, isto porque definir objetivos não é uma tarefa fácil. Por 

vezes foi complicado perceber claramente quais seriam os objetivos essenciais 

para os alunos. Além disso, os objetivos devem ser estimulantes mas 

simultaneamente alcançáveis, portanto não podem ser demasiado fáceis nem 

demasiado difíceis. Jogar com isto é um verdadeiro desafio. Quanto ao módulo 

7, parece-me complicado definir à priori situações de aprendizagem e 

progressões de ensino dado que, na minha opinião, tudo dependerá da 

evolução demonstrada pelos alunos. 

A UD é, na realidade, o módulo 4 de um MEC. No meu ponto de vista, construir 

uma UD é construir um guião para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Porém, importa ressalvar que, à semelhança do PA, também a UD não é algo 

estanque, estando constantemente sujeita a modificações. 

“Por fim, é de realçar o facto de que esta UD está sujeita a alterações a 

qualquer momento em função da sua necessidade.” 

(Justificação da UD de Badminton) 

Durante o ano letivo as minhas UD foram sofrendo algumas alterações por 

diversos motivos. A evolução dos alunos, seja ela mais lenta ou mais 

acelerada, foi o principal motivo para modificar o planeamento definido 

inicialmente. Por vezes senti a necessidade de atrasar a introdução de 

determinados conteúdos devido à resposta dos alunos não ser a esperada. A 

UD funciona como um guião, no entanto, é um guião que pode ser alterado 

devido a este tipo de situações, caso contrário estaríamos a prejudicar a 

aprendizagem dos alunos. As condições climatéricas também influenciaram as 

minhas UD, especialmente a de futebol que era lecionada no exterior. A chuva 

causou alguns constrangimentos ao longo do ano e, por vezes, houve a 

necessidade de partilhar espaço dentro do pavilhão com outra turma, o que 

provocou uma consequente alteração da UD em questão. 

“Durante o segundo período a aula de terça-feira é realizada no exterior. 

Contudo, a chuva apareceu ao longo da semana o que fez com que a nossa 

aula não pudesse ser realizada nesse espaço. Tivemos então de utilizar o 

espaço interior e dividir um dos três espaços com uma turma.” 

(Diário de Bordo 21- 30 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2017) 

Algo que me ajudou imenso na construção das UD foi ter realizado as 

avaliações diagnósticas (AD) previamente. Na minha opinião, a não ser que 

haja um número muito escasso de aulas ou os alunos não tenham quaisquer 

vivências da modalidade, não faz sentido planear uma UD sem ter feito a AD, 

caso contrário não temos a perceção do nível dos nossos alunos e do nível que 

podem atingir.  

“Relativamente ao planeamento da UD (Anexo II), é de referir que a 

primeira aula está destinada à AD, portanto o seu objetivo é perceber em que 
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nível se encontram os alunos e qual o seu potencial na modalidade em 

questão.” 

(Justificação da UD de Futebol) 

Por essa razão, realizei sempre a AD antes de fazer a planificação. Só dessa 

forma consegui confrontar o PNEF com as características da minha turma e o 

nível dos meus alunos. Deste modo, refletia e decidia em conformidade, 

contando sempre com a ajuda da PC. O facto de realizar a AD antes de 

planear a UD permitiu-me ter mais segurança na seleção dos conteúdos. 

Assim, estas decisões foram sempre ponderadas cuidadosamente de maneira 

a criar uma linha sequencial e lógica dos conteúdos. Ainda assim, houve 

modalidades em que a dificuldade foi maior. Nestes casos em específico, senti 

a necessidade de ler alguns documentos sobre as modalidades de forma a 

ajustar os meus conhecimentos teóricos à realidade da minha turma. Só assim 

fui capaz de planear mais assertivamente. 

4.3.3. Plano de Aula 

No seguimento do afunilamento em especificidade que são os três níveis de 

planeamento, chegamos ao terceiro e último nível: o plano de aula. Assim, é o 

nível mais específico de planeamento e, por ser o último, aparece entre os 

restantes níveis e a realização. Segundo Bento (2003), a particularidade 

dominante neste nível de planeamento consiste, sobretudo, na preparação 

pormenorizada da matéria. O plano de aula não é somente um documento 

onde estão descritas as situações de aprendizagem. O plano de aula funciona 

como um guia para o professor, portanto este deve ter sempre presente o 

propósito da sua ação. Por isso mesmo, a realização do plano de aula engloba 

a tomada de decisões importantes e é fundamental que o docente não descure 

o planeamento mais global que já efetuou até este momento, ou seja, o PA e a 

UD. Na realização dos meus planos de aula tive sempre este pressuposto em 

consideração uma vez que os três níveis de planeamento estão interligados. 

Preocupei-me sempre em consultar esses documentos, especialmente a UD. 

Planear uma aula é muito mais do que definir uma sequência de exercícios. A 

meu ver, planear uma aula é, acima de tudo, definir um caminho para atingir 

determinado objetivo. Deste modo, o primeiro passo na planificação de uma 
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aula é refletir acerca da aula anterior. Sem esta reflexão o professor estará a 

dar um “tiro no escuro” pois não terá em mente o que funcionou, o que falhou, 

o que é preciso melhorar e quais as respostas dos alunos às situações de 

aprendizagem realizadas anteriormente. Só assim poderá assegurar a 

pertinência das progressões a aplicar. Terminando esta análise, o docente 

deve começar por definir o objetivo geral. Após esta definição o professor deve, 

ainda, definir objetivos específicos e situações de aprendizagem que vão ao 

encontro das necessidades dos alunos. No fundo, situações de aprendizagem 

que os façam evoluir e os levem a atingir os objetivos propostos. Por fim, o 

professor deve, ainda, definir os critérios de êxito ajustados ao nível dos 

alunos. Tudo isto engloba tomar decisões que necessitam de bastante 

ponderação. À medida que o ano letivo foi passando comecei a sentir mais 

confiança na realização dos planos de aula, mas confesso que no início senti 

imensas dificuldades. 

Começando desde logo pelo objetivo geral da aula, devo dizer que este foi um 

“osso duro de roer”. Foi uma das minhas maiores dificuldades, especialmente 

no início. No fundo, defini-lo é definir claramente para onde queremos ir e para 

onde queremos que os nossos alunos vão. Esta definição tem de ser clara e 

não pode deixar dúvidas, caso contrário tudo o resto poderá desviar-se do 

caminho. Inicialmente, nem sempre foi fácil perceber o que realmente era 

essencial. Por outro lado, os objetivos específicos estão no mesmo saco do 

objetivo geral. Definir objetivos parciais que fossem ao encontro do objetivo 

geral foi uma dura batalha para mim. A ajuda da PC foi a minha base de 

sustentação na realização dos planos de aula, especialmente na questão dos 

objetivos. Foi dessa forma que consegui ter mais segurança no planeamento 

das aulas e, simultaneamente, foi dessa forma que fui ganhando confiança. 

Em seguida havia a necessidade de definir situações de aprendizagem. Uma 

vez mais há que realçar a necessidade de estar tudo em conformidade, ou 

seja, os exercícios selecionados teriam de ir ao encontro dos objetivos 

definidos. Ao longo do ano senti que o conhecimento acerca das diferentes 

modalidades pesava imenso nesta parte do plano de aula. Por exemplo, na 

modalidade de futebol sentia-me como um “peixe na água” e facilmente 

conseguia pensar numa mão cheia de exercícios para determinado objetivo. 
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Por outro lado, havia outras modalidades em que não sentia o mesmo. O 

melhor exemplo é a modalidade de basquetebol. Apesar de conhecer 

bastantes exercícios com bastantes variantes nem sempre foi fácil para mim 

perceber se realmente os exercícios em que pensava eram ajustados para 

atingir o objetivo que tinha definido previamente. Essa foi uma das batalhas 

com a qual me tive de deparar constantemente. Tive de refletir imenso para 

retirar as minhas próprias conclusões e pude, ainda, contar com a honesta 

opinião e ajuda da PC e dos meus colegas de estágio. 

Outra questão importante na escolha das situações de aprendizagem prende-

se com o nível dos alunos. Enquanto decidia acerca das situações de 

aprendizagem para a aula, a minha questão era a seguinte: “Será que este 

exercício está ajustado ao nível dos alunos?”. Isto é algo que se deve ter 

sempre em conta, portanto foi uma preocupação constante de minha parte. O 

professor deve criar situações de aprendizagem estimulantes, situações essas 

que não devem ser demasiado fáceis, de modo a representar um desafio para 

os alunos. Contudo, deve ser um desafio na dose certa, ou seja, não pode ser 

demasiado difícil, caso contrário não trará benefícios ao aluno e poderá mesmo 

desmotivá-lo para a prática por estar sempre a experimentar o insucesso. Além 

disso, tive a preocupação de criar situações de aprendizagem 

contextualizadas. Bento (1995) diz-nos que o facto de modificarmos a 

modalidade na sua componente didática não significa que estejamos a ignorar 

o seu sentido de jogo. Assim, tentei sempre criar situações de aprendizagem 

que permitissem o transfer para o jogo. Deste modo, dei privilégio às situações 

em contexto de jogo em detrimento das situações analíticas. Ainda assim, por 

vezes senti a necessidade de recorrer a situações mais analíticas para 

trabalhar determinados conteúdos. 

“Em minha opinião o jogo é a ferramenta principal do processo de ensino-

aprendizagem, portanto estará presente em todas as aulas. Mas acredito na 

utilidade de alguns exercícios analíticos para trabalhar determinadas 

habilidades técnicas e/ou táticas do jogo.” 

(Diário de Bordo 5 – 26 a 30 de Setembro de 2016) 
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Os critérios de êxito também exigem uma reflexão cuidada por parte do 

professor. O mesmo exercício pode ter diversos critérios de êxito, mas nem 

todos serão importantes em todos os momentos. O professor deve ter a 

sensibilidade para perceber quais os critérios de êxito que realmente 

interessam tendo em conta os conteúdos a lecionar e os objetivos definidos 

para os exercícios. No meu ponto de vista, esta definição é importantíssima. 

Será através dela que o professor poderá definir o foco dos seus alunos na 

realização dos exercícios e poderá dirigir o seu FB. À semelhança das 

situações de aprendizagem, também em relação aos critérios de êxito me 

parece que o conhecimento do docente sobre a modalidade pesa imenso. 

Ainda assim, confesso que definir os critérios de êxito foi um desafio para mim 

ao longo de todo o ano, mesmo nas modalidades em que me sentia mais à 

vontade. Para ultrapassar esta dificuldade recorri-me dos MEC e dos 

documentos que possuía sobre as diferentes modalidades. As informações 

contidas tanto nos MEC como nesses documentos foram uma ajuda excelente 

para mim na medida em que me fizeram entender quais os critérios de êxito 

mais ajustados para cada exercício. 

Outra das questões que por vezes me fez pensar e repensar na realização dos 

planos de aula foi a questão do tempo de cada exercício. Procurei sempre dar 

mais tempo aos exercícios mais apelativos para os alunos. Por exemplo, como 

já referi anteriormente, nos JDC tentei privilegiar os exercícios em contexto de 

jogo em relação aos exercícios mais analíticos. Porém, quando os realizava 

teria de dar tempo suficiente para que a exercitação fosse eficaz. Muitas vezes 

optei por realizar exercícios diferentes em simultâneo e promover trocas entre 

os mesmos. 

“Dividi o campo em três estações compostas por exercícios diferentes. Deste 

modo, os alunos tiveram a possibilidade de trabalhar as diferentes habilidades 

técnicas da modalidade em exercícios distintos.” 

(Diário de Bordo 20 – 23 a 27 de Janeiro de 2017) 

Desta forma, os alunos não ficavam aborrecidos por estarem demasiado tempo 

a fazer a mesma coisa e poderiam exercitar os conteúdos em questão durante 

mais tempo. No entanto, apesar de tudo isto, senti algumas dificuldades no 
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início do ano letivo para definir tempos para cada uma das tarefas que tinha 

planeado para a aula. Essa dificuldade foi sendo ultrapassada 

progressivamente à medida que fui conhecendo os alunos da minha turma, 

visto que fui percebendo o seu ritmo de trabalho. 

Na realização dos meus planos de aula procurei, também, promover o trabalho 

em grupos de modo a fomentar valores como o trabalho em equipa, a 

cooperação, a entreajuda e o companheirismo. No entanto, nas primeiras aulas 

que lecionei não defini os grupos antecipadamente, ou seja, defini-os no 

decorrer da própria aula. Apercebi-me de imediato que essa não era a melhor 

opção. Além de perder algum tempo, os grupos não ficavam equilibrados. 

Comecei, então, a definir os grupos de trabalho e as equipas aquando da 

planificação da aula, o que me fez gastar menos tempo entre exercícios. Além 

disso, permitiu-me aumentar a qualidade da aula uma vez que dessa forma 

conseguia separar alunos mais brincalhões. Definir os grupos ou equipas 

antecipadamente permitiu-me, ainda, juntar alunos de diferentes níveis, o que 

fez com que as equipas fossem mais equilibradas e que os alunos mais aptos 

ajudassem os alunos que apresentam mais dificuldades. 

“Esta semana fiz algo diferente em relação à semana passada. Optei por fazer 

as equipas antes da aula ao invés de as fazer na aula. Foi uma ótima decisão! 

Poupei imenso tempo, o que permitiu aos alunos terem mais tempo de prática 

e consegui formar equipas muito mais equilibradas.” 

(Diário de Bordo 6 – 3 a 7 de Outubro de 2016) 

Em relação à estrutura do plano, há que realçar o facto de a PC nos ter 

deixado, desde logo, à vontade para definirmos conforme as nossas 

preferências. Ou seja, apesar de trocarmos opiniões entre nós sobre qual seria 

o melhor formato ou modelo de plano de aula, cada um tinha a liberdade para 

organizar o seu plano conforme o que idealizava. O meu plano de aula era 

composto por um cabeçalho que incluía as seguintes componentes: nome do 

professor, data, hora, local da aula, turma, número de alunos, número da aula, 

duração da aula, UD, material, função didática e objetivos da aula. 

Seguidamente, dividi o meu plano de aula em três partes: a parte inicial, a parte 

fundamental e a parte final. A parte inicial diz respeito à transmissão de 
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informações aos alunos sobre a aula e os seus objetivos, bem como à ativação 

geral. A parte fundamental, tal como o próprio nome indica, é a parte mais 

importante da aula e diz respeito ao momento no qual se trabalha com o intuito 

de atingir os objetivos gerais e específicos definidos. Por fim, a parte final da 

aula encontra-se destinada ao retorno à calma, sendo este o momento em que 

se reflete um pouco sobre a aula e se transmite informações acerca da aula 

seguinte (Anexo III). 

Algo que ao fim de poucas aulas ficou bem claro para mim foi o facto de o 

plano de aula ser um instrumento “flexível”. Acredito que em praticamente 

todas as aulas foi necessário proceder a ajustes ao meu plano e devo dizer que 

isso nunca foi um escândalo para mim. Encarei isso com muita normalidade, 

pois a realidade traz sempre imprevistos e o professor deve estar preparado 

para se adaptar a tais constrangimentos. Várias foram as adaptações a realizar 

ao longo do tempo, nomeadamente ao nível dos espaços, do número de 

alunos, do tempo destinado a cada exercício. Posso afirmar que perdi a conta 

ao número de vezes em que tive de realizar ajustes durante as aulas, mas o 

facto de encarar esta situação com normalidade e nunca entrar em pânico fez-

me resolver a maior parte das situações com rapidez e eficiência. 

“Senti que o exercício não estava a correr bem. Os alunos estavam a ter 

dificuldades para realizá-lo corretamente e isso estava a desmotivá-los. Então, 

optei por passar para o exercício seguinte. Hoje não estava a resultar e 

teremos mais aulas para trabalhar este conteúdo.” 

(Diário de Bordo 8 – 17 a 21 de Outubro) 

“A aula estava planeada para 27 alunos mas 3 deles não realizaram a aula e 

um deles chegou bastante tempo atrasado devido a uma consulta. Posto isto, 

houve a necessidade de ajustar e reajustar as equipas mais do que uma vez. É 

algo que queremos sempre evitar pois é sempre uma situação que cria um 

pequeno impasse durante a aula, portanto esse ajuste deve ser feito com a 

maior brevidade possível. Tive a necessidade de o fazer mais do que uma vez 

durante a aula mas acabei por resolver as situações rapidamente.” 

(Diário de Bordo 17 – 3 a 6 de Janeiro de 2017) 
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No fundo, não demorei muito a perceber que o planeamento é um suporte 

fundamental para o professor e que é uma ajuda preciosa no momento da 

ação. No entanto, percebi, também, que o planeamento está constantemente 

sujeito a alterações devido ao confronto com a realidade e que isso pode gerar 

algum pânico num professor pouco experiente. 

4.4. Gestão e controlo da aula 

4.4.1. Regras e rotinas 

Segundo Siedentop (1998), um sistema eficaz de tarefas de organização inicia-

se pela criação de regras e rotinas no que respeita aos comportamentos 

apropriados e inapropriados. Foi exatamente por esta razão que as regras e 

rotinas a aplicar nas aulas de EF foram definidas logo a partir da primeira aula 

do ano letivo. Para fazê-lo, era necessário saber distinguir regras de rotinas, 

pois são conceitos com significados diferentes. Regras são as indicações 

acerca de como os alunos se devem comportar relativamente a determinadas 

situações, sejam elas negativas ou positivas, enquanto as rotinas são referidas 

como procedimentos comportamentais estabelecidos para toda a turma 

durante o ano letivo (Siedentop, 1991). As regras mais gerais faziam parte do 

regulamento da disciplina e foram transmitidas aos alunos no primeiro dia. 

Esse regulamento foi, também, afixado no pavilhão para que os alunos 

tivessem constantemente acesso ao mesmo de forma a nunca terem quaisquer 

dúvidas. Esse conjunto de regras englobava diversos pontos sobre a disciplina, 

tais como: o equipamento, assiduidade, horário de entrada e respetiva 

tolerância, horário de saída, material a utilizar nas aulas de EF e, ainda, 

questões de balneário e higiene pessoal. Todas estas regras foram 

detalhadamente explicadas aos alunos para que não restassem dúvidas e para 

que ficasse bem vincada a importância do cumprimento das mesmas. 

Estas regras foram sendo cumpridas pela maioria dos alunos da turma com 

relativa facilidade ao longo do ano letivo. Contudo, alguns dos alunos tiveram 

mais dificuldade em adaptarem-se às regras e rotinas impostas, pelo que foi 

necessária uma atenção especial nesses casos. A questão da pontualidade é o 

caso mais significativo de todos. Alguns alunos chegavam demasiadas vezes 

atrasados à aula, excedendo o tempo de tolerância definido, tendo, portanto, 
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falta de atraso. Nunca perdoei faltas de atraso, pois se o fizesse os alunos 

continuariam a chegar tarde à aula, tornando o problema maior em vez de o 

resolver. Durante o primeiro período a questão da pontualidade nem sempre foi 

cumprida, pelo que fui alertando frequentemente a turma para a importância de 

não chegar tarde à aula. 

“A aula de basquetebol começou novamente com algum atraso porque os 

alunos voltaram a chegar tarde. Tal como fiz nesta aula, procuro 

constantemente saber a razão do atraso e apelar ao bom senso dos alunos 

para que se tentem despachar ao máximo. Enquanto alguns ouvem com 

atenção e procuram chegar sempre a horas, sinto que outros são pouco 

preocupados com a pontualidade e isso não é bom. Procuro sempre insistir 

nesta questão e vou continuar a fazê-lo uma vez que esta questão é importante 

para toda a vida.” 

(Diário de Bordo 12 – 14 a 18 de Novembro de 2016) 

A minha insistência em relação a esta questão acabou por valer a pena. Perto 

do fim do primeiro período comecei a sentir melhorias no cumprimento dos 

horários por parte dos alunos e essas melhorias confirmaram-se no segundo 

período.  

Durante o ano letivo as meninas surgiam em algumas aulas com os cabelos 

soltos. Confesso que nas primeiras vezes isso me passou despercebido, 

principalmente pelo facto de estar mais preocupado em manter o controlo da 

turma e proporcionar uma boa aprendizagem aos alunos. Felizmente, a PC 

teve sempre o cuidado de me alertar discretamente para essa questão. 

Comecei a ter mais atenção a esse pormenor e insisti junto das minhas alunas 

para que trouxessem os cabelos presos. As alunas tiveram esta regra em 

consideração, pelo que esta questão também foi de fácil resolução. 

Durante as nossas aulas fui criando, ainda, outras regras e rotinas mais 

específicas. Umas foram desde logo implementadas em função da modalidade 

que estávamos a lecionar e outras foram surgindo em função da sua 

necessidade. Uma das regras implementadas logo de início foi a de parar com 

as bolas e colocá-las debaixo do braço sempre que mandava parar um 
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exercício e sempre que mandava os alunos juntarem-se a mim. Nas primeiras 

aulas, os alunos tiveram dificuldades em cumprir esta regra. No primeiro 

período lecionamos basquetebol e era frequente alguns alunos continuarem a 

brincar com a bola e a lançar ao cesto. Sempre que o faziam tinham um 

pequeno castigo que normalmente envolvia uma série de flexões ou 

abdominais. Aos poucos foram corrigindo este comportamento e cumprindo 

com a regra que tinha sido imposta. Nas modalidades de futebol e voleibol esta 

regra manteve-se e os alunos foram capazes de cumpri-la com frequência, 

ficando bem patente a evolução no seu comportamento desde o início do ano. 

O mesmo aconteceu em badminton com os volantes. Em basquetebol, futebol 

e voleibol, no início de cada aula e/ou cada exercício diferente, as bolas só 

eram distribuídas quando os alunos se deslocassem para o espaço do 

exercício. Entregava a bola a um dos alunos e este era responsável por levá-la 

até ao seu espaço e dar início ao exercício. Optei por esta estratégia para que 

os alunos não se distraíssem enquanto eu falava, tendo sido uma estratégia 

que resultou durante todo o ano letivo. 

No início de cada período iniciávamos a abordagem a duas modalidades novas 

que eram lecionadas em espaços diferentes. Neste sentido, preocupei-me 

sempre em definir o ponto de encontro para cada aula. Quando as aulas eram 

lecionadas no pavilhão (P1, P2 ou P3), o ponto de encontro era esse espaço. O 

mesmo acontecia quando a aula decorria na sala de ginástica. Porém, quando 

a aula era realizada no espaço exterior ou nas instalações das piscinas 

municipais de Penafiel, o ponto de encontro era a entrada do pavilhão da 

escola para depois seguirmos juntos para o local da aula. Foi importante definir 

estas rotinas para que os alunos soubessem sempre onde ir ter comigo, 

evitando, assim, atrasos desnecessários ou desencontros. 

Em todas as aulas do ano letivo houve um momento inicial e um momento final 

onde reunia com os alunos com o intuito de transmitir informações, refletir 

sobre alguma questão e esclarecer dúvidas que pudessem existir. Estes 

momentos devem ser breves de modo a não gastar o tempo útil da aula. 

Segundo Rink (2014), os professores têm de cumprir uma série de tarefas 

antes da aula, como a chamada e a certificação de que os alunos estão 

prontos para a prática e, no fim da aula, uma pequena conversa com 
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informações pontuais. Nas primeiras aulas do ano letivo optei por fazer a 

chamada. Fi-lo para ir conhecendo melhor os alunos, associando, assim, os 

nomes e as caras. A partir do momento em que fixei o nome de todos os 

alunos deixei de fazer a chamada e passei apenas a apontar na ficha formativa 

quem faltava e quem chegava atrasado. Esta estratégia permitiu-me 

rentabilizar melhor o tempo no início da aula. 

As regras e rotinas adotadas neste ano letivo permitiram a adoção de uma boa 

dinâmica nas aulas, elevando, assim, a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. Analisando o ano letivo por inteiro, não há dúvidas de que 

houve uma excelente evolução dos alunos no cumprimento das regras e 

rotinas impostas. Se no início do primeiro período alguns alunos tinham alguma 

dificuldade em cumprir o que fora exigido, a partir de fins de outubro e inícios 

de novembro começou-se a registar uma melhoria, tendo esta sido consumada 

ao longo do segundo e terceiro períodos. 

4.4.2. Gestão do tempo de aula 

Estamos num tempo no qual a EF tem sido desprezada e deixada um pouco 

para segundo plano na formação dos alunos. Este panorama tem resultado 

numa diminuição significativa do número de horas da disciplina nas escolas 

portuguesas. Apesar deste cenário, tive a possibilidade de lecionar duas aulas 

de 90 minutos por semana, embora o tempo útil da aula não ultrapassasse 

nunca os 70/75 minutos devido à tolerância de 5 minutos existente no início da 

aula e devido à necessidade de os alunos saírem cerca de 10 minutos mais 

cedo para tomarem banho. Quanto às aulas lecionadas na sala de espelhos 

existente nas instalações das Piscinas Municipais de Penafiel, o tempo útil da 

aula era significativamente menor devido à deslocação que tínhamos de 

realizar da escola até lá (no inicio da aula) e de lá até à escola (no final da 

aula). O tempo útil destas aulas nunca ultrapassava os 50/55 minutos. 

Gerir o tempo de aula é uma tarefa importantíssima na atividade do professor. 

Este deve procurar gerir o tempo de forma eficaz na tentativa de aumentar ao 

máximo o tempo de atividade dos seus alunos. A agenda do professor orienta-

se no sentido de aumentar o tempo de atividade motora específica, garantindo 

tempo disponível para a prática (Rosado & Ferreira, 2009). Fazer esta gestão 



45 
 

foi sempre uma das minhas preocupações. Para ter sucesso nesta tarefa 

pensei sempre antecipadamente em estratégias a adotar durante a aula. Desde 

logo, a minha preocupação era chegar cedo ao local da aula para preparar o 

material. Quando tínhamos aulas de ginástica acrobática chegava sempre mais 

cedo para estender os colchões e para montar os circuitos realizados nas 

primeiras aulas dessa UD. Fiz o mesmo em badminton e voleibol, ou seja, 

também chegava antecipadamente ao pavilhão para montar as redes e os 

campos. Os alunos sempre colaboraram comigo na montagem do material. 

Contrastando com os alunos que costumavam chegar atrasados, havia alunos 

que chegavam à aula ainda antes da hora marcada mostrando-se sempre 

disponíveis para ajudar na preparação da mesma, o que tornava esta tarefa 

mais fácil e rápida. Apenas na modalidade de futebol não foi possível preparar 

tudo antecipadamente devido ao facto de ter sido lecionada no espaço exterior. 

Como tinha de esperar pelos alunos para irmos juntos para o espaço da aula 

não podia montar os campos previamente, caso contrário o material corria o 

risco de ser roubado ou danificado. Porém, enquanto os alunos aqueciam, 

procedia rapidamente à montagem dos campos. Sempre que algum aluno não 

realizava a aula prática auxiliava-me nessa tarefa. O mesmo acontecia na 

transição entre exercícios. O tempo de transição é o tempo gasto na 

organização e/ou mudança de atividade (Siedentop, 1983). Diminuir ao máximo 

este tempo é fundamental para rentabilizar a aula, mas fazê-lo nem sempre é 

fácil. Por isso mesmo, a ajuda dos alunos torna-se importante. Sempre que 

algum aluno não realizava a aula tinha tarefas durante a mesma, sendo uma 

delas colaborar na montagem e arrumação do material antes, durante e depois 

da aula. Os restantes alunos também colaboravam sempre que necessário e 

isso foi fantástico pois permitiu-nos ganhar imenso tempo durante as nossas 

aulas. O facto de trabalhar imenso com as cores dos sinalizadores foi outra das 

estratégias que me permitiu ganhar tempo durante a transição de exercícios. 

Pedir aos alunos para apanhar os sinalizadores de determinada cor deixando 

ficar os restantes permitiu-me aproveitar, por diversas vezes, sinalizadores de 

um exercício para o seguinte. 

Segundo Siedentop (1983), o tempo de informação é o tempo em que o 

professor transmite informação a todos os alunos. Durante todo o ano letivo 
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preparei com antecedência o que pretendia transmitir aos alunos em 

determinados momentos, sejam eles no início da aula, no fim ou na explicação 

de exercícios. Para isso, a utilização de palavras-chave foi fundamental, pois 

permitiu-me manter focado na informação que pretendia transmitir ao invés de 

dispersar o meu pensamento. Deste modo, sabia exatamente o que queria 

dizer e ia direto ao ponto que queria abordar, evitando, assim, perdas de 

tempo. Contudo, durante o ano letivo, o tempo de informação acabou por ser 

superior ao desejado devido às atitudes dos meus alunos. Inicialmente não 

estavam parados com as bolas enquanto eu falava, o que resultava em 

chamadas de atenção e, consequentemente, em perdas de tempo. Esta 

situação acabou por ser ultrapassada, mas, por vezes, surgiam conversas 

paralelas que distraíam os colegas e perturbavam a aula. Sempre que isto 

acontecia acabávamos por perder algum tempo com chamadas de atenção. 

Tendo em conta os tempos de transição e os tempos de informação, o tempo 

disponível para a prática tornava-se, ainda, mais reduzido em relação ao tempo 

útil da aula. O tempo útil é todo o tempo que os alunos passam no pavilhão, 

retirado o tempo que os alunos têm para se equiparem (Siedentop, 1983). Tal 

como já foi referido, este não passava de cerca de 75 minutos, e, no caso das 

aulas de dança, não chegava mesmo a passar dos 55 minutos. Em relação ao 

tempo disponível para a prática, o mesmo autor diz-nos que é o tempo 

atribuído aos alunos para a prática motora, sendo subtraído o tempo de 

informação e o tempo de transição. No fundo, é o tempo em que os alunos 

estão, efetivamente, em atividade. Assim sendo, por vezes surgiu a 

necessidade de realizar alterações à aula que estava inicialmente planeada, o 

que é perfeitamente normal acontecer. Por vezes foi necessário deixar 

exercícios que estavam planeados para outra aula e/ou foi necessário diminuir 

ou aumentar o tempo de determinados exercícios. Tudo isto devido à gestão do 

tempo de aula e à qualidade com que os exercícios eram realizados. 

Em relação aos espaços e aos materiais da ESP, devo realçar que nunca 

foram um problema. A escola tinha muito material para todas as modalidades e 

todo ele estava em bom estado. Por este motivo, mesmo tendo uma turma 

muito grande, nunca faltou material para nenhum aluno. Em relação aos 

espaços, tinha sempre um espaço destinado para a minha turma, mas quando 
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lecionava aulas no pavilhão (P1, P2 ou P3) era complicado manter todos os 

alunos em atividade ao mesmo tempo uma vez que a minha turma era 

composta por 27 elementos. Assim, o tempo de espera e o tempo de 

empenhamento motor foram, durante muito tempo, uma dor de cabeça para 

mim. O tempo de espera é todo o tempo que os alunos aguardam pela sua vez 

para realizarem os exercícios propostos (Siedentop, 1983). Em relação ao 

tempo de empenhamento motor, refere-se a todo o tempo que os alunos 

passam efetivamente em atividade motora (Siedentop, 1983). Ter 27 alunos a 

trabalhar ao mesmo tempo num terço de campo é dificílimo. No planeamento 

das minhas aulas tentei sempre criar exercícios que permitissem aos alunos 

estar o máximo de tempo possível em atividade, mas nem sempre foi fácil, 

especialmente na modalidade de basquetebol em que estávamos a trabalhar o 

3x3 e tínhamos, apenas, duas tabelas disponíveis. Neste contexto em 

particular, a estratégia passou por atribuir tarefas aos alunos que estavam em 

espera. Uns alunos arbitravam os jogos e outros realizavam trabalho de 

condição física. Deste modo, os alunos não ficavam parados e tinham sempre 

alguma tarefa para realizar. 

4.4.3. Modelos de Ensino 

Os professores mais eficazes são aqueles que privilegiam a aprendizagem dos 

seus alunos porque vêem neste pressuposto o verdadeiro valor da escola 

(Mesquita & Graça, 2011). Concordo plenamente com esta afirmação, de tal 

modo que sempre me preocupei em privilegiar a aprendizagem dos meus 

alunos. Para o conseguir, tentei perceber qual(ais) o(s) modelo(s) que mais 

poderiam potenciar a sua aprendizagem. Havendo uma grande variedade de 

modelos de ensino, partiu de mim próprio a intenção de compreender como é 

que podem ser aplicados, em que contextos e quais as suas vantagens e 

desvantagens. Segundo Mesquita & Graça (2011), os modelos de ensino são 

orientações educativas e princípios teóricos da atuação pedagógica. No 

entanto, não existe nenhum modelo de instrução que esteja adequado a todos 

os envolvimentos da aprendizagem (Rink, 2001). Mesquita & Graça (2011) 

reforçam a ideia afirmando o seguinte: “assumindo que não há nenhum modelo 

perfeito para os diferentes envolvimentos do processo ensino-aprendizagem, 

importa referir que a eficácia do mesmo está assente na coerência da atuação 
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de um determinado modelo na estrutura de ensino”. Por isso mesmo, senti a 

necessidade de utilizar mais do que um modelo de ensino ao longo do ano 

letivo. Entre modelos de instrução mais centrados na direção do professor e 

modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos, há 

que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia (Mesquita & Graça, 2011). Um dos 

modelos por mim utilizados apresentava uma abordagem de ensino mais 

centrada no professor, sendo ele o Modelo de Instrução Direta (MID). O MID é 

eficaz quando é utilizado tendo em conta os seus propósitos e implementado 

de acordo com o planeado (Metzler, 2011), sendo um modelo recorrentemente 

utilizado na Educação Física (Mesquita & Graça, 2011). Os restantes modelos 

utilizados apresentam características diferentes do MID, na medida em que 

apresentam uma abordagem mais centrada no aluno, sendo eles o Modelo de 

Educação Desportiva (MED) e o Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC). 

Além dos modelos de ensino já referidos, recorri, ainda, ao Teaching Games 

for Understanding (TGfU) e ao e o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

(MAPJ) para o ensino do conteúdo específico dos JDC e do voleibol, 

respetivamente. Importa, também, realçar o Modelo Densenvolvimental (MD), 

enquanto modelo orientador do desenvolvimento do conteúdo na sua 

generalidade. 

Modelo Desenvolvimental (MD) 

O MD (Rink, 1993) foi um modelo muito útil antes e durante as aulas 

lecionadas por mim ao longo do ano letivo. Serviu, acima de tudo, como um 

auxiliar importante para a minha prática. Segundo Rink (1993), este modelo 

auxilia o professor no esclarecimento da apropriação das tarefas à capacidade 

de interpretação e de resposta dos alunos. Para favorecer a aprendizagem, é 

indispensável que o praticante seja confrontado com um problema a resolver, 

mas que a solução e, acima de tudo, as condições para a sua efetivação, 

estejam ao seu alcance (Famose, 1990; Riera, 1989 cit. por Rosado & 

Mesquita, 2009). Eu diria mesmo que esta questão é fulcral para que o 

processo de ensino-aprendizagem seja eficaz. Quando as tarefas propostas 

aos alunos são demasiado fáceis ou, por outro lado, demasiado difíceis, não 

trazem grandes vantagens uma vez que não facilitam a progressão. Deve 
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haver um equilíbrio e sem ele a aprendizagem dos alunos pode ficar 

comprometida. Foi graças à utilização deste modelo que consegui estruturar 

tarefas desafiadoras para os alunos nas diversas modalidades lecionadas de 

modo a estimular a sua progressão. Assim sendo, apesar de ter usado 

diferentes modelos de ensino durante o ano, sei que sem este não o conseguia 

fazer, portanto considero que o MD foi a base de todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

Modelo de Instrução Direta (MID) 

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

as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça, 

2011). Segundo os mesmos autores, no MID praticamente todas as decisões 

são tomadas pelo professor, como as regras e rotinas, estratégias instrucionais 

e pedagógicas a utilizar e padrão de envolvimento dos alunos nas situações de 

aprendizagem com o objetivo de alcançar a máxima eficácia nas mesmas. 

Optei por utilizar este modelo no início do ano letivo. Fi-lo durante o primeiro 

período na modalidade de basquetebol por estar numa fase de adaptação à 

turma, permitindo-me assim ter mais controlo sobre a mesma. Essa foi, de 

facto, a grande vantagem retirada deste modelo de ensino. Ao aplicá-lo 

consegui ir conhecendo a turma gradualmente e consegui controlar algumas 

atitudes menos adequadas para uma aula que fossem surgindo. Contudo, senti 

alguma desmotivação dos alunos em algumas aulas por faltar tudo o resto que 

envolve a prática desportiva.  

“Até ao momento tenho utilizado o MID nas aulas de basquetebol e tenho visto 

uma boa evolução dos alunos, principalmente a nível técnico. No entanto, sinto 

que falta alguma coisa. Tudo o resto que envolve o desporto está em falta e 

parece-me que os alunos sentem isso, especialmente aqueles com mais 

vivências desportivas em contexto extra-escolar.” 

(Diário de Bordo 12 – 14 a 18 de Novembro de 2016) 

Faltava, essencialmente, a competição e a afiliação. Eu senti isso e sabia que 

os alunos também sentiram a falta destas vertentes. É verdade que em todas 

as aulas havia jogos e/ou competições, mas o facto das equipas não serem 
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sempre as mesmas, nem haver um calendário competitivo, fazia a diferença, 

dado que a maioria dos meus alunos era muito competitiva. Senti, ainda, que o 

processo estava a ser muito unidirecional. Os alunos tinham um papel pouco 

ativo e não era isso que eu pretendia. Procurei combater este entrave através 

do questionamento, mas, ainda assim, não me senti totalmente satisfeito com a 

utilização deste modelo de ensino uma vez que prefiro privilegiar processos de 

ensino-aprendizagem nos quais o aluno tem um papel mais preponderante. 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC) 

O MAC foi utilizado em duas modalidades ao longo do ano letivo: em ginástica 

acrobática e em dança. De acordo como Rink (2014), este modelo cresceu a 

partir do reconhecimento de que os alunos precisam de saber abraçar a 

diversidade e trabalhar em conjunto de forma a alcançarem os objetivos 

propostos. Metzler (2011) afirma que o MAC não é bem um modelo mas 

engloba um conjunto de estratégias com atributos chave. Uma dessas 

estratégias, tal como o próprio nome do modelo indica, é a cooperação entre os 

alunos tendo em vista um objetivo. Assim sendo, uma das principais 

características deste modelo é agrupar os alunos em grupos de trabalho nos 

quais os alunos procuram atingir determinados objetivos. A aprendizagem 

cooperativa é uma estratégia de ensino que tem a vantagem de proporcionar o 

trabalho em equipa para a concretização de uma tarefa (Rink, 2014). O mesmo 

autor fala-nos, também, na importância de construir grupos de trabalho 

heterogéneos, tal como acontece no MED. O professor deve garantir que as 

equipas são o mais variadas possível na sua constituição relativamente ao 

género, desenvolvimento cognitivo e criatividade (Metzler, 2011). Além destes 

aspetos, na construção dos grupos o professor deve ter, ainda, outros em 

consideração, tais como a capacidade motora e as necessidades sociais. 

“Para a definição dos grupos baseei-me nas informações recolhidas na 

avaliação diagnóstica e nas aulas que tivemos até ao momento. Ainda estamos 

numa fase precoce do ano letivo e, por isso, ainda não conheço muito bem os 

alunos. Ainda assim, com base nas informações que fui recolhendo até à data 

preocupei-me em formar grupos heterogéneos. No fundo, grupos onde 

pudesse juntar alunos mais aptos no domínio psicomotor com alunos menos 
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aptos e ainda alunos com um bom comportamento e uma boa capacidade de 

trabalho com alunos cuja postura na aula nem sempre é a ideal. Além disso, 

procurei equilibrar o número de rapazes e raparigas em cada grupo.” 

(Diário de Bordo 6 – 3 a 7 de Outubro de 2016) 

No entanto, apesar deste modelo fomentar o trabalho de grupo e esperar que 

ele seja benéfico para a aquisição de competências por parte dos alunos, o 

professor não pode descurar a sua função na aula. O professor deve 

apresentar as tarefas, definir claramente os seus objetivos e, durante a 

execução das mesmas, monitorizar o trabalho realizado pelos alunos, 

intervindo junto dos grupos sempre que seja necessário. Então, apesar dos 

alunos trabalharem em grupo e se ajudarem mutuamente, o professor continua 

a ter um papel importante emitindo FB aos alunos. O professor deve verificar o 

trabalho que os grupos vão desenvolvendo, emitir FB e ajudá-los a encontrar 

estratégias úteis para atingirem os objetivos propostos. 

“A outra questão está relacionada com os esquemas dos grupos dado que me 

parece que dois dos grupos estão algo atrasados em relação aos outros dois. 

Parecem estar com mais dificuldades para tomar decisões portanto, tal como 

me compete, decidi intervir mais vezes junto deles. No fundo, procurei focar um 

pouco mais a minha atenção neles. Emiti alguns FB sobre alguns pontos 

específicos dos seus esquemas para lhes dar uma base que poderiam 

aproveitar. A minha ideia foi transmitir-lhes alguma segurança e confiança ao 

mesmo tempo que lhes dava algumas dicas para melhorarem e avançarem 

mais rapidamente.” 

(Diário de Bordo 11 – 7 a 11 de Novembro de 2016) 

Tanto na ginástica acrobática como na dança, numa primeira fase, as decisões 

estavam centradas no professor visto ser eu a propor as tarefas iniciais. No 

entanto, apesar da apresentação das tarefas iniciais ser feita pelo professor, os 

alunos têm sempre um papel ativo no trabalho que apresentam. No caso da 

ginástica acrobática, após a introdução das pegas, das figuras e dos elementos 

de ligação, os grupos decidiam quais as figuras que pretendiam usar na 

construção do seu esquema e quais os elementos de ligação a utilizar entre 
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cada figura. No caso da dança, por termos tido apenas quatro aulas, este 

processo acabou por ser um pouco mais condicionado, no entanto, os grupos 

tiveram a oportunidade de darem o seu toque pessoal na coreografia. Posto 

isto, tal como Metzler (2011) refere, na fase inicial o MAC centra as decisões 

no professor na medida em que é este que faz o planeamento e apresentação 

das tarefas de ensino, mas após a apresentação da tarefa o modelo passa a 

centrar-se no aluno e são construídas dinâmicas de negociação dentro da 

equipa para que se atinja o objetivo proposto. 

A aplicação deste modelo foi extremamente vantajosa, pois permitiu que os 

alunos com menor apetência motora ou menos interessados pela modalidade 

se interessassem mais pela prática e se envolvessem a fundo no processo. De 

facto, o envolvimento foi de tal ordem que os alunos até me pediram para 

marcar uma hora extra com eles para poderem treinar as suas coreografias de 

ginástica acrobática. “Neste tipo de ambiente tende a existir maior coordenação 

de esforços, maior divisão de tarefas, orientação mais clara para alcançar 

acordos e níveis de produtividade mais elevados. Parece haver também, uma 

maior aceitação e um maior acordo em relação às ideias dos outros, 

sentimentos de partilha em relação a crenças e valores, confiança nas suas 

próprias ideias e no valor que os outros lhe atribuem” (Rosado & Ferreira, 

2011). Aplicar o MAC permitiu, ainda, estimular o espírito de grupo, a 

cooperação, a entreajuda e a autonomia dos alunos. 

Rink (2014) defende que é possível apresentar experiências divertidas com 

elevado cariz social em Educação Física sem desvalorizar o conteúdo da 

matéria prevista para esta disciplina. Concordo plenamente com esta afirmação 

e pude constatá-la ao lecionar dança e ginástica acrobática à minha TR. Os 

alunos envolveram-se ao máximo e apresentaram resultados muito bons que 

me deixaram extremamente satisfeito. 

Modelo de Educação Desportiva (MED) 

Inspirado nas ideias de Huizinga e Callois sobre os jogos, Siedentop concebeu 

o MED. Segundo o mesmo autor (1994), o desporto na escola tem vindo a ser 

descontextualizado uma vez que os conteúdos são exercitados isoladamente e 

fora do contexto de jogo ou de competição onde os rituais, os valores e as 
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tradições são desvalorizados e não conferem aos alunos uma experiência 

desportiva real. Este modelo de ensino veio dar resposta a estes aspetos, na 

medida em que recria um contexto desportivo autêntico. Através do MED, é 

possível substituir as típicas UD de curta duração pela chamada época 

desportiva. Este conceito remete-nos para uma prática desportiva mais 

aproximada à que é possível vivenciar num clube desportivo fora do contexto 

escolar. Segundo Siedentop e Tannehill (2000), o MED é um modelo curricular 

e de instrução com o objetivo de proporcionar aos alunos experiências 

desportivas autênticas e ricas a nível educacional. Neste sentido, o MED 

comporta a inclusão de três eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da 

reforma educativa da EF atual, o da competência desportiva, o da literacia 

desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, querendo formar um aluno 

desportivamente competente, culto e entusiasta (Mesquita & Graça, 2011). 

De acordo com Siedentop (1994), o MED apresenta seis características 

fundamentais: a época desportiva, a competição formal, a afiliação, a 

festividade, os registos estatísticos e o evento culminante. A época desportiva 

engloba o período dedicado ao treino, o período de competição e, ainda, o 

momento do evento culminante e, tal como já foi referido, afasta-se das típicas 

UD curtas. A competição formal diz respeito aos momentos de competição 

entre as equipas durante a época desportiva. A afiliação está relacionada com 

a formação de equipas que se mantêm durante toda a época desportiva. A 

festividade é, também, algo que está sempre presente em todas as aulas, na 

medida em que nos remete para a verdadeira essência do desporto. Os 

registos estatísticos acompanham todo o processo e permitem recolher 

informações acerca do trabalho realizado pelas equipas e acerca dos 

resultados que estas obtêm. Por fim, o evento culminante é, tal como o próprio 

nome indica, o culminar da época desportiva. Contudo, quando apliquei o MED 

nas minhas aulas de EF utilizei, apenas, alguns dos seus pressupostos, pois 

tendo em conta as características da minha turma entendi que se aplicasse o 

MED na sua totalidade os alunos iriam desviar a sua atenção para aspetos 

menos relevantes deixando de parte o que realmente era importante. 

“No que diz respeito à minha TR, esta semana assume-se como uma semana 

importante pelo facto de começarmos a trabalhar de forma diferente da que 
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tínhamos trabalhado no primeiro período. Enquanto no primeiro período o MID 

foi o modelo de ensino que esteve mais em foco, a partir deste momento será o 

MED a ganhar algum protagonismo nas aulas do 11ºM. Não será o MED na 

sua totalidade mas sim alguns dos seus pressupostos. Serão aplicados os 

pressupostos do MED que, na minha opinião, são mais importantes e são mais 

ajustados à realidade da minha turma.” 

(Diário de Bordo 18 – 9 a 13 de Janeiro de 2017) 

Optei por não dar grande importância aos registos estatísticos. Sabia que se o 

fizesse com esta turma poderiam acontecer duas coisas. Ou os alunos não 

iriam dar importância à tarefa e não iriam realizá-la corretamente, ou os alunos 

iriam desviar toda a sua atenção para esses registos. Então, optei por deixar os 

registos estatísticos um pouco para segundo plano, sendo que apenas 

esporadicamente, em determinados exercícios e/ou competições, os alunos 

tinham essa tarefa. 

O MED foi, também, importante por ter proporcionado aos alunos tarefas em 

momentos nos quais os respetivos não estavam em exercitação. Ao longo do 

primeiro período essa foi uma das minhas dores de cabeça quando lecionava 

basquetebol. O facto de ter 27 alunos na turma levava a que alguns alunos 

ficassem em tempo de espera. Apesar de lhes ter dado sempre algum trabalho 

de condição física para fazerem nestes momentos, sei que a motivação para 

executarem essa tarefa nunca era muita. Com o recurso a algumas estratégias 

inerentes ao MED, os alunos que estavam de fora poderiam na mesma estar 

inseridos nos exercícios com outras funções, tais como árbitros, estatísticos ou 

treinadores. Segundo Carlson & Hastie (1997. cit. por Mesquita & Graça, 2011), 

o facto de os alunos serem confrontados com tarefas de gestão faz com que se 

envolvam e se comprometam com as atividades realizadas. Importa, também, 

realçar o papel dos capitães durante a aplicação do MED. Escolhi três capitães 

que possuíam uma excelente capacidade motora e uma boa posição social na 

turma. Com isto tentei que os capitães assumissem um papel de destaque nas 

aulas, funcionando como um exemplo para os seus colegas e tomando a 

iniciativa de ajudá-los. Ao fim de pouquíssimo tempo aplicando o MED comecei 

logo a ver esses comportamentos nos capitães. Comecei a ver os capitães a 
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corrigir os colegas e a fornecer conselhos aos mesmos para estes melhorarem. 

Comecei a ver os capitães a incentivarem os colegas quando estes falhavam 

ou quando estes não estavam a dar o seu máximo. No fundo, comecei a 

aperceber-me que os capitães estavam, tal como eu tinha idealizado, a assumir 

um papel de destaque. Aproveitei estes sinais para ir conversando com eles no 

sentido de perceber quais é que eram, para eles, os problemas das suas 

equipas e onde é que eles achavam que a equipa devia melhorar. Essas 

abordagens foram ótimas, pois permitiram que os alunos ganhassem cada vez 

mais protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, os 

alunos colocavam determinados problemas que sentiam que necessitavam de 

resolver e, em conjunto, procurávamos uma solução. Estes pequenos diálogos 

permitiram-me, ainda, emitir FB através do capitão. Ao dar dicas ao capitão 

acerca do que deveriam fazer ou corrigir este transmitia a mensagem à sua 

equipa. Além do mais, outros alunos com boa apetência motora começaram 

também a ser mais interventivos no processo. Deste modo, aos poucos, os 

alunos ganharam cada vez mais autonomia, sendo eles os agentes principais 

da sua aprendizagem. 

“Os capitães das equipas têm ganho cada vez mais protagonismo dentro das 

suas equipas. São alunos excelentes na disciplina de EF, portanto são vistos 

como um exemplo a seguir pelos colegas. Conseguiram compreender 

rapidamente a importância de serem capitães de equipa e têm ajudado cada 

vez mais os seus companheiros. Cada vez vejo mais vezes os capitães a emitir 

FB aos colegas e isso também é um dos meus objetivos com a aplicação do 

MED.” 

(Diário de Bordo 24 – 20 a 24 de Fevereiro de 2017) 

Sendo assim, não tenho dúvidas de que os capitães são elementos 

imprescindíveis no MED. Através dos capitães é possível motivar os alunos, 

emitir FB e ajudar os alunos a evoluírem. Contudo, a ação do professor junto 

do capitão também é importante uma vez que deve dotá-lo de conhecimento 

específico bem como informá-lo sobre como deve proceder junto dos seus 

colegas. 
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Durante a aplicação do MED a competição esteve em destaque. Os meus 

alunos eram bastante competitivos e para eles a competição era 

importantíssima. Porém, em alguns momentos certos alunos apresentaram 

uma postura excessivamente competitiva, o que perturbou o clima da aula. 

Foram situações esporádicas, mas que não pude deixar passar em claro. 

Fomentar o espírito competitivo foi, também, um dos meus objetivos com a 

aplicação do MED. Porém, quando esse espírito começava a ultrapassar 

alguns limites, tinha de intervir. 

“Ainda em relação à aula de futebol há que destacar ainda a competitividade 

vivida durante o tempo útil da aula. O último exercício foi o jogo 5x5. Neste 

jogo, quem marcasse vencia e continuava a jogar. Quem perdesse perdia e 

saía fora. Por isso mesmo houve muita competitividade, principalmente nos 

rapazes. A dada altura senti a necessidade de intervir junto deles no sentido de 

os acalmar um pouco. Gosto de incutir o espírito competitivo nos alunos e eles 

são extremamente competitivos por natureza. Contudo, por vezes excedem-se 

um pouco e apresentam algumas atitudes menos indicadas, portanto é 

necessário ter algum controlo sobre essas situações.” 

(Diário de Bordo 24 – 20 a 24 de Fevereiro de 2017) 

No entanto, nunca abdiquei da competição até porque concordo com Siedentop 

(1994) quando refere que a competição é, com certeza, a essência do 

desporto. Ao invés, optei por apelar ao fair playdizendo que atitudes incorretas 

resultavam em perdas de pontos pela equipa, e o contrário poderia resultar em 

pontos extra. Penso ter sido uma boa estratégia, pois acabou por limitar 

algumas atitudes dos alunos menos apropriadas. Além disso, uma vez mais, 

destaca-se a importância dos capitães que apelaram sempre ao bom senso 

dos seus colegas. 

Por fim, aplicar o MED era algo que queria fazer mas que me inquietava um 

pouco pelas características da minha turma. Ao contrário do que se possa 

pensar, o MED não tira qualquer tipo de responsabilidade ao professor. Apesar 

do modelo ser centrado no aluno, o professor continua a ser o arquiteto do 

ambiente educacional e o principal responsável pela eficácia do ensino 

(Siedentop, 1994). No entanto, fazendo o balanço da sua aplicação, penso que 
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foi uma experiência ótima para mim e, sobretudo, para os alunos. Estes 

assumiram uma postura correta e mostraram uma motivação enorme desde o 

primeiro dia em que este modelo foi aplicado. 

“Fazendo o balanço desta semana apercebo-me que o FB emitido pelos alunos 

a esta “nova” forma de trabalhar é muito positivo. Tal como eu esperava, eles 

ganharam logo motivação extra para as aulas de EF e essa motivação cresceu 

ainda mais pelo facto de haver competição durante o período inteiro. (…) Um 

dos fatores que eu queria implementar desde logo neles já está lá – a 

motivação – portanto a partir daqui o caminho é sempre em frente!” 

(Diário de Bordo 18 – 9 a 13 de Janeiro de 2017) 

 

Teaching Games for Understanding (TGfU) 

O TGfU é um modelo de ensino que rompe com as abordagens mais 

tradicionais, assenta nos ideais construtivistas e preconiza o ensino das 

modalidades de forma contextualizada. Segundo Graça (2008), o TGfU 

pretende evitar a descontextualização do jogo proporcionando aos alunos 

momentos onde estes percebam “o que fazer” e “quando fazer” e não só o 

comum “como fazer”. Visa a aprendizagem do jogo, não como uma 

acumulação de técnicas, mas, fundamentalmente, como um ambiente 

estimulador da resolução de problemas, bem como a descoberta de novas 

possibilidades de movimento dentro de cada contexto específico (Mesquita, 

2000). Assim, o jogo constitui a referência principal para o processo de ensino-

aprendizagem, sendo as possibilidades de aprendizagem otimizadas em 

contextos que integram os ingredientes do jogo (Mesquita, 2000). Contudo, no 

contexto escolar torna-se difícil o ensino das modalidades através do jogo 

formal, pois nem sempre há condições para tal. Além disso, atendendo à 

complexidade do jogo formal e ao nível que os alunos poderão apresentar, 

fazê-lo não seria benéfico uma vez que a oportunidade de participar ativamente 

e a taxa de sucesso seriam significativamente menores. Assim sendo, este 

modelo privilegia as formas de jogo modificado com manipulação de regras, 

espaço e tempo de forma a facilitar a compreensão tática e a adequar a 



58 
 

complexidade à capacidade dos alunos (Graça, 2008; Graça e Mesquita, 

2011). Visto que este modelo de ensino dá prioridade ao jogo e visa 

desenvolver as habilidades dentro do mesmo através da resolução dos 

problemas que vão surgindo, adotei a sua característica referente às formas 

modificadas de jogo aquando da lecionação dos JDC. 

Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) 

O MAPJ é um modelo dedicado ao ensino do voleibol e considera que “o 

ensino da técnica é subordinado ao ensino da tática” (Mesquita & Graça, 2011). 

Acentua a necessidade do praticante compreender o jogo e fazer da 

aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão cognitiva), 

oferece a todos oportunidades de prática e participação equitativa (dimensão 

social), assegura a construção de valores eticamente fundados pela promoção 

do fair-play e da literacia desportiva (dimensão pessoal) e legitima a aquisição 

de competências táticas, técnicas e físicas pela prática do jogo modelado, em 

referência ao jogo formal (dimensão motora) (Mesquita et al., 2013). É, 

portanto, um modelo de ensino que não descura as diferentes dimensões que a 

EF contempla. 

Este modelo de ensino procura, também, romper com as abordagens mais 

tradicionais e, de acordo com Graça e Mesquita (2009), a aprendizagem das 

habilidades técnicas está subordinada à compreensão tática. Este é um dos 

vetores que estrutura este modelo de ensino. Durante a minha prática 

pedagógica essa ideia esteve bem patente na minha cabeça, pelo que a 

introdução dos conteúdos surgiu de acordo com a sua necessidade tendo em 

conta as dificuldades que os alunos sentiam em situação de jogo. Deste modo, 

é possível afirmar que o diagnóstico era feito precisamente através do jogo. 

Segundo Mesquita & Graça (2011), este modelo prevê a organização de 

torneios, com formação de equipas e de toda a atividade que gira em torno da 

competição. Apesar da UD de voleibol ter sido muito curta, este modelo foi 

aplicado e esta vertente competitiva não foi esquecida. Foram realizadas 

competições com frequência, de tal modo que a competição assumiu sempre 

um papel de destaque nas aulas. 
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Por já ter experienciado este modelo de ensino no ano letivo anterior na 

unidade curricular de Didática Específica do Voleibol, senti segurança na sua 

aplicação. No entanto, senti que o tempo para a sua aplicação foi demasiado 

curto. Este modelo de ensino foi aplicado durante o terceiro período na 

modalidade de voleibol, portanto houve pouco tempo para os alunos 

exercitarem os conteúdos e, consequentemente, para que a evolução fosse 

notória. 

4.4.4. Clima da aula 

Num dos primeiros dias de trabalho na ESP fizemos a distribuição das turmas. 

Havendo três turmas de 11º ano, cada um de nós ficaria com uma delas. Fiquei 

com o 11ºM e recebi de imediato toda a informação existente sobre a turma e 

sobre os alunos que a compunham. Devo dizer que as primeiras informações 

acerca da turma não foram as melhores. Embora fosse composta por alunos 

simpáticos, as informações apontavam para uma turma bastante indisciplinada 

e, hoje em dia, a indisciplina é um dos grandes problemas nas nossas escolas, 

sendo um tema cada vez mais frequente. De acordo com Velez e Veiga (2010), 

nos últimos anos tem vindo a existir um aumento da indisciplina nas nossas 

escolas, tratando-se de um problema complexo e multidimensional que afeta o 

sistema educativo. 

Felizmente nunca tive grandes problemas disciplinares durante o ano letivo. 

Desde o primeiro dia de aulas que os alunos mostraram ser simpáticos e 

respeitadores. Embora fossem irrequietos e algo faladores, a disciplina nunca 

foi um problema. Apenas por duas vezes ocorreram situações menos 

agradáveis, mas rapidamente foram resolvidas, visto que os alunos assumiram 

o erro no próprio momento. Reconheceram-me como professor e respeitaram-

me desde o primeiro instante, sendo essa uma das razões para que o 

comportamento dos alunos na aula não fosse incorreto. Este era, também, um 

dos meus receios: os alunos não me reconhecerem como professor. O facto de 

ser professor estagiário poderia motivar atitudes incorretas por parte dos 

alunos, mas a verdade é que todos eles mostraram respeito e consideração por 

mim desde a primeira aula. Penso que o facto de eu ser jovem teve influência 

nesta postura dos alunos comigo, uma vez que eles rapidamente se 

identificaram comigo e viram em mim alguém que os compreendesse. Isso 
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permitiu que a minha relação com eles fosse muito positiva logo desde o início 

do ano letivo e confesso que esse também era um dos meus primeiros 

objetivos, pois acreditava que, assim, o processo de ensino-aprendizagem 

estaria mais perto do sucesso. A otimização do ambiente de aprendizagem 

exige a consideração do sistema de relações entre o professor e o aluno, as 

relações entre os estudantes e o ambiente social da organização (Rosado & 

Ferreira, 2011) 

Contudo, para manter esta boa relação com os alunos e ter um bom ambiente 

na aula é necessário ter muita sensibilidade, caso contrário pode perder-se o 

controlo da turma. Felizmente consegui ter essa sensibilidade e agir conforme 

as situações que foram surgindo. Sempre privilegiei aulas com um ambiente 

agradável, alegre e descontraído. Levava boa disposição para as mesmas e 

procurava incuti-la nos meus alunos. No entanto, sabia que havia um limite. 

Este estava bem definido e quando os alunos tentavam passá-lo consegui ser 

ríspido o suficiente para o evitar. A partir do segundo período nem tanto, mas 

durante o primeiro período foi necessário recorrer algumas vezes a estas 

intervenções menos “simpáticas”. Alguns comportamentos menos próprios, tais 

como mexer no material quando não era suposto fazê-lo, ter conversas 

paralelas enquanto eu falava ou brincar com os colegas durante os exercícios, 

surgiam de vez em quando e eu senti algumas vezes a necessidade de corrigir 

o comportamento dos alunos e apelar ao seu bom senso. 

Segundo Bento (2003), o professor deverá conhecer o melhor possível as 

situações concretas da vida dos seus alunos, devendo-se preocupar com a 

esfera direta e dos interesses dos mesmos. Quando se tem apenas uma turma 

acaba por ser mais fácil conhecer melhor os nossos alunos. Desde o início do 

ano letivo que tentei conhecer ao máximo a turma em geral e cada um dos 

alunos em específico. Comecei a recolher informações sobre eles ainda antes 

do período de aulas começar, mas devo dizer que foi durante o ano letivo que 

os conheci realmente. À medida que ia conhecendo melhor os meus alunos 

sentia-me mais confiante para lidar com eles. Não podemos agir de igual modo 

com todos eles. Alguns atos e algumas palavras não resultam com 

determinadas pessoas e o professor deve ter a sensibilidade para discernir 

quando utilizar as melhores estratégias a este nível. Para isso, deve conhecer 
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o melhor possível os seus alunos. Portanto, essa foi uma das tarefas que tentei 

cumprir desde logo. Com o passar do tempo sentia-me totalmente à vontade na 

aula pois sabia como lidar com cada um deles e isso trouxe benefícios no que 

concerne ao clima da aula e ao processo de ensino-aprendizagem na sua 

globalidade. 

Em suma, a minha relação com os alunos e o clima da aula evoluiu à medida 

que nos fomos conhecendo mutuamente, sendo que o respeito, juntamente 

com a boa disposição, foram sempre as palavras de ordem. 

4.5. Instrução Pedagógica 

A instrução situa-se num lugar de destaque por ser o centro da informação em 

relação aos objetivos e matérias de ensino (Rosado & Mesquita, 2011). No 

entanto, é importante referir que a instrução não se baseia, apenas, na 

apresentação ou exposição do que se pretende que o aluno realize, mas, sim, 

por um complexo preciso e dependente de comportamentos verbais e não-

verbais que estão diretamente ligados aos objetivos de aprendizagem (Rosado 

& Mesquita, 2011). Assim sendo, a instrução pedagógica foi um desafio 

aliciante para mim. Há imensas estratégias instrucionais e estas devem ter um 

papel central na atividade do professor. Segundo Metzler (2011), as estratégias 

instrucionais referem-se a uma série de operações que favorecem o 

aparecimento de resultados de aprendizagem ao envolverem os alunos nos 

conteúdos da aula. Durante o ano letivo a instrução, a demonstração, o FB e o 

questionamento foram as estratégias mais utilizadas por mim. 

4.5.1. Instrução 

Comunicar é um dos principais requisitos para a profissão docente, sendo um 

instrumento inquestionável na orientação do processo de ensino-aprendizagem 

(Rosado & Mesquita, 2011). Quando tentamos passar informação aos nossos 

alunos estamos a comunicar com eles e, como afirmam Mesquita & Graça 

(2011), a capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas e desportivas. 

Rink (1994) afirma que se entende por apresentação de tarefas a informação 

transmitida pelo professor aos alunos acerca do que fazer e como fazer 

durante a prática motora. Esta apresentação de tarefas deve ser feita de forma 
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simples, clara e objetiva, de modo a que os alunos percebam a mensagem que 

o professor pretende transmitir. A informação que precede uma atividade 

motora tem de ficar bem clara para que os estudantes percebam os objetivos 

da tarefa e os respetivos critérios de êxito (Siedentop, 1991). Contudo, como 

referem Rosado e Mesquita (2011), a comunicação abrange um conjunto de 

obstáculos que devem ser analisados e solucionados. Um deles é a sobrecarga 

de informação. Inicialmente queria dizer tudo o que achava importante, mas ao 

fazê-lo a informação dissipava-se. Deste modo, aparecia com alguma 

naturalidade outro obstáculo: a perceção seletiva. Os alunos começavam a 

perder concentração e não absorviam o que lhes pretendia transmitir. Neste 

sentido, a forma como a instrução é efetuada interfere na interpretação que os 

alunos fazem, influenciando a realização das tarefas (Rosado & Mesquita, 

2011). Além disso, gastava demasiado tempo na instrução, perdendo, assim, 

tempo precioso para exercitar os conteúdos da aula. 

“Utilizei mais tempo do que o desejado para transmitir as informações aos 

alunos. Tenho sentido isto em alguns momentos durante as aulas. O facto de 

querer dizer muitas coisas aos alunos leva-me a gastar demasiado tempo da 

aula. Questiono-me se os alunos não ficam aborrecidos e se conseguem 

entender tudo o que lhes quero transmitir.” 

(Diário de Bordo 6 – 3 a 7 de Outubro de 2016) 

Comecei a aperceber-me disto e comecei a tentar encontrar estratégias para 

corrigir esta questão. Rink (2014) apresenta cinco operações importantes para 

a apresentação da tarefa: (a) obter a atenção dos alunos, (b) sequenciar o 

conteúdo e organizar a tarefa, (c) apresentar uma comunicação clara, (d) 

escolher um método para comunicar e (e) selecionar palavras-chave.  

Obter a atenção dos alunos era relativamente simples. Desde o início que 

adotei algumas estratégias, tais como ter os alunos todos no meu campo de 

visão e tê-los todos perto de mim. No entanto, tal como já foi referido, 

conseguir manter a atenção dos mesmos revelou-se mais complicado 

precisamente devido ao facto de a instrução ser, por vezes, demasiado 

demorada. Sendo assim, procurei logo reduzir ao máximo os tempos de 

instrução selecionando, apenas, o que era essencial transmitir. Para ter a 
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certeza que me focava apenas e só no que era essencial comecei a selecionar 

palavras-chave. Deste modo, sabia exatamente qual era o foco da minha 

instrução e, através de uma linguagem mais simples, conseguia passar a 

informação aos alunos mais rapidamente e com mais sucesso. Ao utilizar esta 

estratégia comecei a sentir os alunos mais concentrados durante os momentos 

de instrução e comecei a rentabilizar ainda mais o tempo útil da aula. 

Confesso, porém, que melhorar este processo levou algum tempo. Foi na 

prática que consegui fazê-lo. O meu discurso nunca foi decorado de casa e no 

início senti algumas dificuldades em focar-me apenas no essencial. Quando 

sentimos que temos conhecimentos e vivências que podemos transmitir aos 

nossos alunos, dá-nos vontade de lhes passar essa informação toda, mas isso 

não é o ideal. 

4.5.2. Demonstração 

A demonstração assumiu um papel de relevo nas minhas aulas. Em todas as 

modalidades recorri à demonstração para explicar habilidades motoras, ora 

através de alunos, ora demonstrando eu mesmo. A demonstração, uma das 

formas de fornecer instrução previamente à execução da habilidade motora, 

tem sido reconhecida como uma importante fonte de informação no processo 

de aquisição de habilidades motoras, por possibilitar ao aprendiz a obtenção de 

informações sobre a natureza da tarefa a ser realizadas, focando na 

informação sobre o “como fazer” (Tani et al., 2011). Na demonstração podemos 

distinguir dois modelos: o modelo correto e o modelo de aprendizagem. O 

modelo correto é defendido por alguns autores, nomeadamente McCullagh e 

Meyer (1997), e caracteriza-se por transportar informações precisas e 

concretas. Por outro lado, outros autores defendem o modelo de aprendizagem 

que se caracteriza por possibilitar a perceção dos erros cometidos. Há, ainda, 

quem considere que ambos os modelos apresentam vantagens e 

desvantagens, na medida em que o modelo correto permite criar uma 

representação cognitiva do movimento correto mas não facilita a deteção dos 

erros. Quanto ao modelo de aprendizagem, apesar de proporcionar o contacto 

com os erros, não garante que estes sejam detetados. Além disso, também 

não garante que seja conseguida a representação cognitiva do movimento 

correto. Em minha opinião, não há um modelo mais vantajoso do que outro. 



64 
 

Parece-me que ambos são úteis desde que sejam utilizados no momento certo. 

Foi exatamente o que fiz ao longo do ano letivo, ou seja, utilizei estes dois 

modelos em diferentes momentos. Contudo, no momento em que introduzia 

alguma habilidade nova nunca utilizei o modelo de aprendizagem, mas sim o 

modelo correto. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), com alguma frequência, deverá ser o 

professor a realizar a demonstração, já que isso pode contribuir para a criação 

de uma imagem mais positiva de si e da atividade desportiva em causa. Por 

diversas vezes fui eu próprio a fazer a demonstração. Fi-lo sempre que me 

senti à vontade para tal, como, por exemplo, em futebol, em basquetebol e em 

badminton. Embora a dança não seja a modalidade em que me sinto mais à 

vontade, também nela recorri à demonstração. 

“Ocupar o espaço de jogo racionalmente é algo importante para apresentar 

uma boa qualidade de jogo mas nem todos os alunos têm essa noção bem 

definida. Expliquei detalhadamente e utilizei a demonstração para os alunos 

perceberem esta questão.” 

(Diário de Bordo 8 – 17 a 21 de Outubro de 2016) 

Também, por diversas vezes, foram os alunos a demonstrar, tanto nestas 

modalidades como nas outras duas lecionadas, o voleibol e a ginástica 

acrobática. A demonstração deve ser efetuada por um bom modelo que dê 

destaque à informação mais importante (Mesquita, 2000). Posto isto, sempre 

que recorria à demonstração certificava-me em manter o foco na mensagem 

que pretendia transmitir. 

“Antes de dar início ao trabalho nas estações, expliquei cada exercício, cada 

habilidade motora que iríamos trabalhar e também as ajudas. Utilizei algumas 

vezes a ajuda de alunos para a demonstração. Fi-lo porque achei pertinente 

demonstrar não só as habilidades mas também as ajudas.” 

(Diário de Bordo 5 – 26 a 30 de Setembro de 2016) 

Na demonstração usei imensas vezes uma estratégia que a meu ver trouxe 

imensos benefícios aos alunos na perceção dos movimentos. Refiro-me à 
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demonstração numa velocidade mais lenta do que a real, ou seja, em 

slowmotion. Esta estratégia precedeu sempre a demonstração em velocidade 

real e permitiu aos alunos apreenderem o movimento desejado. Importa, ainda, 

realçar que apenas senti a necessidade de recorrer a esta opção nas 

habilidades mais complexas. 

4.5.3. Feedback 

O feedback pedagógico é considerado como uma das armas mais poderosas 

do professor no processo de interação pedagógica (Rosado & Mesquita, 2011). 

De acordo com Januário (1996), o feedback é definido pelo comportamento de 

ensino que consiste na reação do professor à prestação académica do aluno, 

intervindo no processo de aprendizagem com a função de avaliar a prestação, 

de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o aluno sobre o que fez ou 

como o fez. Pode ser entendido como todo o comportamento de reação do 

professor à resposta motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa 

resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma atividade (Fishman & 

Tobey, 1978). Por ter a possibilidade de influenciar a atividade do praticante 

para uma determinada direção, possui um papel fulcral na atividade 

pedagógica, estabelecendo, assim, a sua importância na eficácia e na 

qualidade de ensino (Mota, 1989). 

Piéron e Delmelle (1982. cit. por Rosado & Mesquita, 2011) referem que a 

sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir 

um feedback pedagógico são: observação e identificação do erro na prestação; 

tomada de decisão (reagir ou não reagir – se reagir dar uma informação ou 

encorajar o aluno); feedback pedagógico informativo; observação das 

mudanças no comportamento motor do aluno; e, se necessário, eventual 

observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback 

pedagógico. Temos, portanto, o ciclo de FB. No entanto, inicialmente foram 

poucas as vezes em que cumpria este ciclo na totalidade. Após identificar um 

erro, emitia FB ao(s) aluno(s) em questão, mas nem sempre fazia uma nova 

observação para verificar a resposta do aluno ao FB emitido. Ao ser alertado 

pela PC e pela PO em relação a este erro, comecei a ter mais preocupação em 

relação ao ciclo de FB e comecei a cumpri-lo com regularidade. Ao fazê-lo, 

apercebi-me da sua importância e da sua utilidade. Sendo assim, rapidamente 
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se tornou um hábito cumprir este ciclo, o que foi uma mais-valia para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda sobre a sequência de comportamentos que um professor deve 

desenvolver para emitir um FB, Rosado e Mesquita (2011) afirmam que este 

resulta de uma série de tomadas de decisão oportunas com base numa 

seleção e num processamento da informação pertinente recolhida durante uma 

observação, envolvendo a análise da resposta do aluno, assim como o 

ambiente em que a mesma se desenvolve. Segundo Hoffman (1983, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009), a decisão de reagir à prestação do aluno envolve 

duas fases distintas: a fase de diagnóstico e a de prescrição. A primeira fase, 

ou seja, a fase de diagnóstico, diz respeito à identificação do erro e das suas 

causas. Está intimamente ligada ao conhecimento do professor sobre a 

modalidade e o seu sucesso influencia o sucesso da segunda dado que, como 

refere Hoffman (1977, cit. por Rosado & Mesquita, 2011), o facto de o professor 

não conseguir identificar os erros dos alunos, ou não interpretar a sua causa, 

tende a dificultar a prescrição do feedback. Tenho perfeita noção de que o facto 

de estar mais à vontade numas modalidades do que noutras teve influência nos 

FB emitidos aos meus alunos. Modalidades como o basquetebol, o badminton 

e, especialmente, o futebol, são modalidades com as quais já tenho imensas 

vivências, tendo, portanto, conhecimentos mais aprofundados. Assim, nestas 

modalidades, cumprir estas duas fases era mais fácil. Em relação às restantes 

modalidades que lecionei (ginástica acrobática, dança e voleibol), detetar erros 

e emitir FB foi um pouco mais complicado. Contudo, à medida que as UD iam 

avançando, estas duas fases começavam a ser cumpridas mais facilmente e 

com mais eficácia. 

Segundo Metzler (2011), o feedback imediato é mais eficaz do que o feedback 

atrasado. Verifiquei a veracidade desta frase em pouco tempo. Por vezes não 

emitia FB no momento, mas sim passado um pouco. Isto aconteceu algumas 

vezes na modalidade de basquetebol. Nem sempre emitia FB no momento em 

que verificava um erro durante o jogo e/ou um exercício e quando o fazia o 

aluno já tinha perdido a noção do erro que tinha cometido. 
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“(…) preferi não emitir FB no momento mas sim fazê-lo no fim. Contudo, essa 

não foi a melhor opção uma vez que os alunos já não se lembravam muito bem 

do que tinha acontecido e por isso não tinham bem a perceção dos erros que 

tinham cometido.” 

(Diário de Bordo 10 – 31 de Outubro a 4 de Novembro de 2016) 

Deste modo, comecei rapidamente a aperceber-me da importância do FB 

imediato, tendo começado a emiti-lo frequentemente. Se não for possível, o 

professor deve tentar fazê-lo o mais rapidamente possível, não deixando 

passar muito tempo desde o momento em que o erro aconteceu. Senti que 

desta forma os alunos estavam mais conscientes do erro que tinham cometido 

e, por essa razão, o FB tornou-se mais eficaz, permitindo que os alunos 

pensassem no erro e no que tinham de realizar para o corrigir. Além disso, 

emitindo um FB no momento, os próprios alunos sentiam que eu estava atento. 

Este aspeto também é válido em relação a FB para alunos mais afastados. No 

entanto, algo que sempre me limitou um pouco na emissão do FB imediato foi a 

minha voz. Por vezes era necessário emitir um FB para um aluno mais distante 

de mim, mas o facto de ter algumas dificuldades em projetar a minha voz 

dificultava a minha ação. Isto acontecia quando tínhamos aulas no pavilhão em 

que havia sempre muito barulho. Desta forma, apesar de realizar a circulação 

normal na aula, tentei sempre estar numa posição mais central para que 

estivesse sempre relativamente perto de todos os alunos e para que me 

pudesse aproximar do local em questão com mais facilidade. Quando as aulas 

eram realizadas na sala de ginástica, no espaço exterior ou na sala de 

espelhos das piscinas municipais de Penafiel, projetar a minha voz para emitir 

FB nunca foi um problema. 

Durante o ano letivo a maior parte dos FB emitidos foram individuais e, tal 

como já foi referido anteriormente, aconteciam no momento. Também o FB a 

pequenos grupos de alunos foi utilizado com alguma frequência, uma vez que, 

à exceção da dança e do badminton, todas as outras modalidades envolviam 

interações constantes entre os alunos na realização dos exercícios. Assim, o 

FB dirigido ao grupo foi usado com intenção de ajudar não só um aluno, mas 

sim todos os alunos envolvidos na ação. Em relação ao FB dirigido à turma, há 
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que realçar o facto de este ser o menos utilizado. Ainda assim, recorri ao 

mesmo algumas vezes, embora nunca o tenha feito durante a realização dos 

exercícios. O FB à turma foi usado sempre no final dos exercícios e/ou no final 

da aula aquando da reflexão sobre a mesma.  

É possível caracterizar o FB em relação à sua natureza, podendo ser 

descritivo, prescritivo, interrogativo ou avaliativo. Começando pelo avaliativo, 

segundo Mesquita e Graça (2011), este diz respeito a uma avaliação do 

professor em relação à execução do aluno, podendo esta ser positiva ou 

negativa. É um tipo de FB menos importante do ponto de vista da facilitação 

das aprendizagens visto não conter nenhuma informação específica acerca do 

que o aluno fez e acerca do que deve fazer para melhorar nas repetições 

seguintes. Em relação ao FB negativo, devo dizer que praticamente não o usei, 

pois entendi que não seria benéfico para os alunos. Por outro lado, o FB 

positivo foi muito utilizado por mim para favorecer o clima da aula, enaltecer o 

esforço dos alunos e, ao mesmo tempo, motivá-los. O propósito do feedback 

positivo é enaltecer o esforço do aluno e proporcionar um ambiente de 

aprendizagem positivo (Siedentop, 1991). Relativamente ao FB descritivo, é um 

tipo de FB que se refere à informação clara e precisa sobre a ação já realizada 

pelo aluno. Utilizei-o por diversas vezes para os alunos entenderem o que 

estavam a fazer mal. Contudo, devo dizer que o FB interrogativo foi sempre a 

prioridade, uma vez que é uma excelente forma de estimular os alunos para 

uma atividade cognitiva complexa de autoavaliação e autocorreção (Rosado, 

2007). Na minha perspetiva, o FB interrogativo favorece imenso o processo de 

ensino-aprendizagem pois apela ao sentido crítico e reflexivo dos alunos. 

Quanto ao FB prescritivo, também contribui imenso para a aprendizagem uma 

vez que contém informações específicas acerca do comportamento que se 

deseja alcançar. Todos estes FB foram usados nas aulas ao longo de todo o 

ano letivo, sendo que em muitas ocasiões conjuguei mais do que um na 

mesma intervenção. 

Por fim, há ainda algo que foi surgindo naturalmente e que me deixou bastante 

contente, especialmente tendo em conta as características da minha turma. 

Mais concretamente, os alunos mais capacitados começaram eles próprios a 

emitir FB aos colegas para os ajudar a melhorar. Apesar de ser algo que surgiu 
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logo durante o primeiro período, teve o seu expoente máximo no segundo 

devido à implementação de alguns pressupostos do MED. 

“Cada vez mais se vê alunos a tentar ajudar os colegas durante a realização 

dos exercícios. Geralmente são os alunos com mais apetência motora que o 

fazem emitindo FB aos colegas no sentido de corrigir algo e ajudá-los a 

melhorar.” 

(Diário de Bordo 20 – 23 a 27 de Janeiro de 2017) 

Como é natural, o fator competitivo e a preocupação em ajudar os colegas a 

melhorar para terem mais hipóteses de vencer as competições foi 

preponderante. No entanto, parece-me que o mais importante aqui é focar esse 

espírito de entreajuda e cooperação que os alunos foram desenvolvendo, 

refletindo-se na emissão de FB aos colegas. 

4.5.4. Questionamento 

De acordo com Rosado e Mesquita (2011), o questionamento dos alunos é um 

dos métodos verbais mais utilizados pelos professores, sendo a interrogação 

dos alunos, como método de ensino, tão velha como a própria instrução. O 

questionamento surge como um dos aspetos positivos do processo de ensino-

aprendizagem e a sua ausência é concebida como um obstáculo para a 

construção do saber, por isso o respetivo assumiu, desde logo, um papel 

central nas minhas aulas, tendo sido uma das ferramentas principais na 

promoção da aprendizagem. O questionamento é a chave para a compreensão 

(Harvey e Goudvis, 2000. cit. por Rosado & Mesquita, 2011), portanto foi uma 

das estratégias utilizadas para compreender e conhecer melhor os meus 

alunos. Senti que era importante fazê-lo, senti que seria benéfico para mim e 

para eles conhecer um pouco acerca da vida de cada um, não só no campo 

escolar, mas, também, no desportivo e no pessoal. Senti que, dessa forma, era 

possível construir um relacionamento de maior proximidade com os alunos bem 

como ajustar mais facilmente a minha ação em função das suas características 

e especificidades. 

Além de utilizar o questionamento sempre que apresentava uma tarefa para 

saber se os alunos tinham compreendido, sempre que se fazia a abordagem 
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inicial a uma nova modalidade ou a um novo conteúdo o questionamento era a 

peça chave. 

“Há que destacar ainda a introdução às modalidades a lecionar neste período: 

o futebol e o badminton. Sei que tanto numa modalidade como na outra os 

alunos já têm algumas vivências dos anos letivos anteriores e isso ficou bem 

patente nestas duas aulas. Tanto na aula de futebol como na de badminton 

utilizei bastante o questionamento e raramente alguém não sabia responder.” 

(Diário de Bordo 18 – 9 a 13 de Janeiro de 2017) 

“Após este momento inicial de introdução ao terceiro período passamos à 

introdução da modalidade que abordamos nesse dia: o voleibol. Comecei por 

colocar algumas questões aos alunos acerca das regras. Depois transmiti 

algumas informações pertinentes sobre a modalidade e permiti também que os 

alunos falassem ou questionassem caso tivessem alguma dúvida ou 

curiosidade.” 

(Diário de Bordo 31 – 19 a 21 de Abril de 2017) 

Poucas foram as informações fornecidas por mim sem um questionamento 

prévio. Desse modo, além de conseguir perceber quais os conhecimentos dos 

alunos acerca do assunto em questão, estimulava a reflexão e o espírito crítico. 

Segundo Vacca (2006. cit. por Rosado & Mesquita, 2011), o questionamento 

traz inúmeras vantagens como a confirmação do conhecimento acerca da 

informação transmitida, promover a reflexão dos alunos em relação às suas 

ações e desenvolver a proximidade e o diálogo entre o professor e os alunos. 

Por esta razão, o FB interrogativo foi importantíssimo para mim enquanto 

docente. O aluno assume, assim, um papel central no processo de ensino-

aprendizagem, participando ativamente no mesmo. Segundo Rosado e 

Mesquita (2011), deste modo o aluno assume-se como participante ativo na 

sua aprendizagem que não se centra só no conhecer o que é para fazer mas 

em compreender a ação, ou seja, para além de saber o que fazer e como fazer, 

o aluno percebe quando, onde e porquê que o deve fazer. 
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4.6. Avaliação 

Segundo Cogérino (2000. cit. por Portela, 2009), a avaliação assume um papel 

fulcral na área pedagógica e esta importância resulta dela própria construir um 

ato didático e inseparável do processo educativo. Bento (2003) é da mesma 

opinião ao afirmar que a planificação e a realização em conjunto com a análise 

e a avaliação do ensino são consideradas como tarefas centrais do professor. 

De acordo com Rosado et al. (2002), a avaliação pode ser entendida como a 

tarefa de recolher, analisar e interpretar diversos elementos reunidos ao longo 

do tempo, acerca de um produto ou sistema de ensino, no sentido de 

verificarmos em que medida foram alcançados os objetivos de ensino. 

Apresenta-se como uma das fases do processo educativo que comprova o 

alcance dos objetivos previamente definidos, comparando-os aos resultados 

obtidos (Lafourcade, 1987. cit. por Rosado & Colaço, 2002). 

Através do processo avaliativo é possível classificar os alunos e verificar a sua 

evolução. A avaliação permite encontrar determinados erros ou falhas que, 

devidamente analisados, podem ser resolvidos, melhorando, assim, o processo 

de ensino-aprendizagem. Deste modo, a avaliação é uma mais-valia para o 

professor na medida em que ajuda a tomar decisões mais ajustadas. A 

importância da avaliação é, então, inegável. Contudo, para ser realizada 

eficazmente é fundamental definir muito bem quais os domínios e os critérios 

de avaliação. Segundo Gonçalves et al. (2010), os domínios que, normalmente, 

são avaliados na nossa disciplina relacionam-se com a componente motora, a 

sócio afetiva e a cognitiva. De acordo com o Grupo de Educação Física (GEF) 

da ESP, no Ensino Secundário o domínio psicomotor tem uma percentagem de 

60%, o domínio sócio afetivo tem uma percentagem de 30% e, por fim, o 

domínio cognitivo tem uma percentagem de 10%. Percebe-se, então, que o 

foco da avaliação na disciplina de EF está na componente motora. 

4.6.1. Avaliação Normativa vs Avaliação Criterial 

É possível distinguir dois tipos de avaliação: a normativa e a criterial. A 

avaliação normativa implica uma comparação em função de uma norma, de 

valores de referência. Refere-se, portanto, à avaliação dos alunos em função 

do nível médio da turma, permitindo comparar entre os alunos entre si e 

diferenciar os que estão acima e abaixo desse nível. Segundo Aranha (2004), 
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permite a comparação das prestações dos alunos entre si, organizando-as 

hierarquicamente do mais apto para o menos apto. Por outro lado, a avaliação 

criterial não implica essa comparação, mas sim uma avaliação em função 

daquilo que é o ideal para a realização da tarefa. Segundo Gonçalves et al. 

(2010), este tipo de avaliação faz-se em função das ações de cada um dos 

alunos, não havendo comparação com outros alunos. Refere-se, portanto, à 

avaliação dos alunos tendo em conta os critérios de êxito previamente 

definidos. A avaliação criterial analisa o comportamento do aluno segundo os 

critérios previamente selecionados tendo em conta os objetivos propostos 

(Gonçalves et al., 2010). 

Fiz-me acompanhar por uma ficha de avaliação em todas as avaliações 

realizadas ao longo do ano letivo. Esta ficha era composta pelos conteúdos a 

avaliar e pelos respetivos critérios de êxito. Os alunos eram classificados de 1 

a 4 em função do cumprimento dos critérios previamente definidos para cada 

conteúdo, sendo que o nível 1 significa “não executa” e o nível 4 significa 

“executa bem”. A lista da AD era construída em função das habilidades 

contempladas no PNEF. Em relação à lista da Avaliação Sumativa (AS), esta 

era definida de acordo com as habilidades lecionadas ao longo da UD. 

Posto isto, privilegiava uma avaliação criterial uma vez que os alunos eram 

avaliados tendo em conta os critérios definidos. No entanto, para mim foi 

extremamente difícil ignorar a norma uma vez que a comparação entre os 

alunos era inevitável. Além disso, senti que a comparação entre alunos me 

ajudou a realizar a avaliação e a desfazer eventuais dúvidas que pudesse ter. 

Deste modo, foi possível fazer avaliações justas dos alunos, pelo que a 

avaliação normativa e a criterial acabaram por andar sempre de mãos dadas. 

4.6.2. Avaliação Diagnóstica 

Esta avaliação é realizada no início do ano ou da UD e permite ao professor 

recolher informações sobre os conhecimentos e aptidões que os alunos 

possuem sobre a modalidade em questão. Funciona como bloco de partida 

para a seleção de conteúdos e objetivos uma vez que permite ao professor 

perceber em que nível é que os alunos se encontram e quais as suas 

dificuldades. Segundo Gonçalves et al. (2010), a avaliação diagnóstica permite 
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recolher informação de forma a planear e priorizar os objetivos pretendidos 

para cada matéria e a ajustar os mesmos no sentido de potenciar o 

desenvolvimento dos alunos. O mesmo autor refere, ainda, que a AD permite 

identificar as competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e 

colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas 

capacidades. A partir daqui o professor poderá, ainda, fazer um prognóstico 

acerca do nível que os alunos poderão atingir, ajustando o processo de ensino-

aprendizagem em conformidade com as informações recolhidas. Das seis 

modalidades lecionadas durante este ano letivo, em duas delas não foi 

realizada a AD. Falo das modalidades lecionadas no terceiro período: voleibol e 

dança. Concordo que a AD deva ser feita para o professor perceber os 

conhecimentos que os alunos possuem sobre a modalidade, para perceber 

quais as suas dificuldades e para poder ajustar o processo de ensino-

aprendizagem no sentido de facilitar a aprendizagem. Contudo, este terceiro 

período foi minúsculo e o facto de ter apanhado um feriado e ter havido a 

semana desportiva da ESP tornou-o ainda menor. Assim sendo, havendo 

poucas aulas decidi em conformidade com a PC não realizar a AD nestas duas 

modalidades. Em vez disso, planeei as UD e fui ajustando-as sempre que 

necessário em função da resposta dos alunos. 

“Relativamente ao planeamento da UD, ao contrário do desejado, a primeira 

aula não será destinada à AD. De facto, esta não será realizada devido ao 

facto de o número de aulas ser muito reduzido.” 

(Justificação da UD de Voleibol) 

Nas restantes modalidades a AD ocorreu na primeira aula de cada modalidade. 

Tal como já foi referido anteriormente, era utilizada uma ficha de avaliação 

composta pelos conteúdos a avaliar e pelos critérios referentes a cada 

conteúdo, sendo que a ficha era construída tendo em conta o PNEF. Em 

função do cumprimento ou não cumprimento dos critérios de êxito 

estabelecidos para cada conteúdo, os alunos eram avaliados na seguinte 

escala: 1 – não executa; 2 – executa com dificuldade; 3 – executa com alguma 

facilidade; 4 – executa bem. Só depois de proceder à AD é que a UD era 
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construída visto que as informações recolhidas na avaliação eram a base para 

o planeamento. 

“Na quinta-feira realizamos a AD de badminton. Tanto nesta modalidade como 

no futebol, vi os alunos com motivação e alegres durante a realização da aula. 

Parece-me que estas são duas modalidades do agrado dos alunos e isso é 

bom para todos. É acima de tudo bom para eles mas também é bom para mim 

pois também me motiva. Além disso, pelos resultados das AD, a turma 

apresenta um nível bastante razoável em ambas as modalidades e parece-me 

que grande parte deles tem condições para subir ainda mais as notas neste 

período.” 

(Diário de Bordo 17 – 3 a 6 de Janeiro de 2017) 

No segundo período senti-me muito mais à vontade a realizar as AD, 

principalmente devido ao facto de no primeiro período ainda não conhecer 

muito bem os alunos. Ainda era uma fase de adaptação à turma e isso pesou 

um pouco. Contudo, o que mais influenciou foi o facto de ter pouca experiência 

a avaliar e o facto de a turma ter imensos alunos. A este nível, na AD de 

ginástica acrobática, apesar de serem poucos conteúdos, acabei por demorar 

imenso tempo a terminar a avaliação. Relativamente ao basquetebol, era uma 

modalidade com a qual me sentia mais à vontade, mas também era uma 

modalidade onde foram avaliados mais conteúdos. 

“De seguida realizamos a AD de basquetebol. Não foi fácil para mim cumprir 

esta tarefa com a tranquilidade desejada. Foi a primeira experiência avaliativa 

que tive e senti alguma dificuldade devido ao número de conteúdos a avaliar e 

ao número de alunos que compõe a turma. Avaliar 28 alunos numa aula é 

difícil, especialmente para quem tem pouca experiência.” 

(Diário de Bordo 4 – 19 a 23 de Setembro de 2016) 

Por outro lado, no segundo período sentia-me totalmente à vontade com as 

modalidades lecionadas e no momento em que foram executadas as AD já 

conhecia bem a turma e já tinha uma boa relação com a mesma. Assim sendo, 

não senti grande dificuldade nas AD do segundo período. Há que realçar, 

ainda, o facto de na modalidade de futebol serem avaliados imensos 
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conteúdos, o que naturalmente tornou a avaliação demorada. Contudo, esta é 

a modalidade na qual possuo mais vivências e conhecimentos, portanto acabei 

por não sentir dificuldades. 

“Esta é uma modalidade que tem bastantes conteúdos e, para um professor 

com pouca experiência como eu, isso torna esta tarefa um pouco mais difícil. 

Por outro lado, o facto de estar à vontade com a modalidade de futebol 

permite-me avaliar mais facilmente.” 

(Diário de Bordo 28 – 20 a 24 de Março de 2017) 

4.6.3. Avaliação Formativa 

A Avaliação Formativa (AF) tem uma importância extrema no processo de 

ensino-aprendizagem e eu tive a oportunidade de confirmar isso mesmo ao 

longo de todo o ano letivo. Foi, de facto, crucial para a eficácia da minha ação 

enquanto docente. Esta avaliação permite a existência de uma avaliação 

contínua, tornando todo este processo mais justo e rigoroso. Segundo Ribeiro e 

Ribeiro (1990. cit. por Gonçalves et al., 2010), a avaliação formativa deve 

acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem, identificando 

aprendizagens bem sucedidas e as que suscitam dificuldades, para que se 

possam ultrapassar as últimas levando os alunos a atingir os objetivos 

propostos. 

Durante o ano letivo a AF nunca foi feita formalmente, ou seja, não havia um 

momento ou uma aula definida para realizar esta avaliação. Ao invés, foi uma 

tarefa realizada em todas as aulas, em todos os momentos e tarefas. Deste 

modo, foi possível verificar o desempenho dos alunos, compreender a sua 

evolução e fazê-los entender o que estavam a executar bem e menos bem. 

Agir desta maneira fez-me refletir constantemente sobre a evolução dos alunos 

nas matérias que estávamos a lecionar e, em caso de necessidade, executar 

alterações metodológicas no sentido de alcançar os objetivos propostos ou 

reformular os próprios objetivos. Caso os alunos demonstrassem dificuldades 

na execução de determinado conteúdo, permitia que tivessem mais tempo para 

exercitá-lo. Caso demonstrassem facilidades no domínio de determinado 

conteúdo, poderia avançar para outros conteúdos mais difíceis ou complexos. 

Realizar a AF em todas as aulas permitiu-me, ainda, estar mais preparado para 
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o momento da AS visto já ter conhecimento das competências dos alunos, 

tornando, assim, a AS uma tarefa mais simples. 

4.6.4. Avaliação Sumativa 

Segundo Bento (2003), a avaliação sumativa considera-se como um juízo 

globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, competências, 

capacidades e atitudes dos alunos. É através da AS que se classificam os 

alunos e que o professor analisa se os objetivos propostos foram atingidos. 

Além de avaliar e classificar os alunos, a AS permite perceber a eficácia do 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Rink (2014), a avaliação sumativa 

acontece no fim da unidade de instrução ou no fim do ano letivo e mostra se os 

objetivos traçados foram atingidos. Ao contrário da AF, as AS foram pontuais, 

tendo um momento formal para a sua realização. Este momento ficou 

reservado para a última aula de cada UD. 

Realizar a AS envolve uma reflexão cuidada pois não interessa apenas analisar 

as competências dos alunos, mas, também, a sua evolução. Esta foi sempre 

uma das minhas grandes preocupações e devo dizer que cumprir esta tarefa 

não é fácil. Por exemplo, na modalidade de badminton alguns alunos 

apresentavam já um nível muito positivo no início das aulas desta modalidade, 

mas outros apresentavam imensas dificuldades. No final da UD os alunos com 

maior capacidade continuaram a ser melhores, mas muitos dos alunos com 

grandes limitações apresentaram uma evolução fantástica elevando bastante o 

nível do seu jogo. Por isso mesmo, realizar a AS exigiu de mim uma reflexão 

profunda sobre cada um dos alunos de maneira a ter tudo isto em atenção e 

não cometer injustiças. 

“Devo ainda dizer que a avaliação é contínua, o que faz com que o momento 

formal de AS não seja o único momento a ter em conta. Por vezes as coisas 

não correm tão bem no dia da AS mas o percurso realizado até este momento 

não é esquecido. A meu ver isto é importante e o professor não deve esquecer 

em nenhum momento o trabalho realizado pelo aluno e a sua evolução ao 

longo das aulas.” 

(Diário de Bordo 28 – 20 a 24 de Março de 2017) 
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O instrumento utilizado nas AS foi, tal como nas AD, uma ficha de avaliação 

composta pelos conteúdos e respetivos critérios a avaliar. Assim, a ficha era 

idêntica à utilizada na AD embora com as alterações necessárias em função 

dos conteúdos lecionados durante a UD. A escala de apreciação também era 

igual, ou seja, os alunos eram avaliados de 1 a 4 em função do cumprimento 

dos critérios de êxito definidos para cada conteúdo, havendo depois a 

conversão para a nota até 20 valores. 

No caso dos JDC e do badminton, a AS ocorreu através de exercícios 

trabalhados em aulas anteriores e através de situações de jogo. Deste modo, 

os alunos tiveram a oportunidade de ser avaliados em exercícios que já tinham 

executado e nos quais se sentiam à vontade e, ainda, em situações de jogo, ou 

seja, situações contextualizadas nas quais aplicam os conhecimentos 

adquiridos. 

“A aula decorreu normalmente e aproveitei as sequências de batimentos que 

habitualmente fazemos para avaliar a maioria dos batimentos. Penso que esta 

situação é benéfica para os alunos. Jogando em cooperação os alunos sabem 

sempre o batimento que vão executar a seguir e sabem sempre o que o colega 

vai fazer. Desta forma podem apresentar mais qualidade nos seus batimentos 

e também apresentar melhores deslocamentos em campo. De seguida avaliei 

os alunos também em jogo.” 

(Diário de Bordo 27 – 13 a 17 de Março de 2017) 

Quanto à dança e à ginástica acrobática, a AS decorreu com a apresentação 

das coreografias por parte dos grupos. Tanto numa modalidade como noutra, 

os grupos tiveram a oportunidade de repetir a coreografia se assim o 

entendessem. 

Em suma, a AS traduz as competências dos alunos e a sua evolução ao longo 

da UD. Embora haja um momento formal para a sua realização, sou da opinião 

que não será esse momento a definir a classificação do aluno, mas, sim, todo o 

trabalho desenvolvido durante as aulas, por isso o professor deve refletir 

profundamente antes de tomar as suas decisões. 
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4.6.5. Auto-avaliação 

Segundo Gonçalves et al. (2010), os professores devem partilhar o poder e a 

responsabilidade de avaliar os seus alunos. O mesmo autor refere, ainda, que 

as aprendizagens significativas só acontecem se houver por parte dos alunos 

uma compreensão e uma reflexão sobre as suas aprendizagens. Posto isto, a 

auto-avaliação foi importante para que o aluno fosse protagonista no processo 

de ensino-aprendizagem. Deste modo, os alunos assumiam um papel central 

no seu processo de avaliação ao mesmo tempo que exercitavam a sua 

capacidade crítica e reflexiva. O aluno moderno tem de ser capaz de aquilatar 

o seu valor, de dizer “o que vale, o que merece” (Gonçalves et al., 2010). 

Os alunos realizavam a auto-avaliação na última aula de cada período através 

do preenchimento de uma ficha. Esta ficha foi elaborada pelo GEF e continha 

todos os domínios a avaliar: domínio psicomotor, domínio sócio afetivo e 

domínio cognitivo. Nesta ficha existiam três colunas, uma para cada período 

escolar. Em cada uma dessas colunas existiam três tabelas, uma para cada um 

dos três domínios da avaliação. Os alunos preenchiam os espaços existentes 

com as modalidades lecionadas no período correspondente e auto-avaliavam 

em cada um dos domínios propondo em seguida uma classificação final (Anexo 

IV). O facto de haver colunas para cada um dos períodos permitiu aos alunos 

relembrarem-se de como se tinham auto-avaliado nos períodos anteriores, 

tendo, assim, uma visão mais clara sobre o percurso que foram percorrendo na 

disciplina de EF. Caso alguém sentisse necessidade ou tivesse alguma dúvida 

em relação à avaliação, as classificações eram discutidas na aula, mas 

raramente foi necessário fazê-lo precisamente devido ao facto de os critérios 

de avaliação estarem bem explícitos. 

A auto-avaliação dos alunos foi sempre tida em consideração no momento de 

lançar as classificações e apresentá-las em reunião de Conselho de Turma 

(CT). De facto, não poderia ser de outro modo uma vez que privilegiei sempre o 

aluno como figura central do processo de ensino-aprendizagem, como tal a sua 

opinião em relação à sua classificação sempre foi tida em conta por mim. 
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4.7. A importância da observação 

De acordo com Sarmento (2004), a observação é um instrumento de 

aprendizagem, mas, também, um meio para os profissionais atuarem 

criticamente sobre os seus comportamentos. Posto isto, no início do ano letivo 

eu e os meus colegas estagiários concordamos observar todas as aulas uns 

dos outros, bem como as da PC. Fazê-lo não era obrigatório, mas sabíamos 

que observar as aulas uns dos outros era tempo bem investido pois iríamos 

estar em constante aprendizagem, em constante formação. Não tenho dúvida 

de que estas observações foram extremamente úteis para todos nós e nos 

ajudaram a crescer enquanto docentes. Observar as aulas dos meus colegas e 

da PC fez-me refletir sobre o que estes faziam bem e menos bem, sobre os 

exercícios que realizavam e sobre o seu propósito, sobre a razão de agirem de 

determinada forma durante a aula e sobre as decisões que tomavam em 

momentos específicos. Além do mais, ao observarmos as aulas uns dos outros 

podíamos discutir sobre elas ajudando-nos mutuamente e evoluindo em 

conjunto. Por vezes tínhamos visões diferentes sobre as coisas e isso 

estimulou o nosso espírito crítico. O ato de observar está carregado de 

subjetividade, condicionando a forma como avaliamos o que observamos 

(Paiva, 2005). Assim, observando, refletindo, partilhando ideias e discutindo 

sobre a prática uns dos outros poderia retirar ilações para a minha prática e os 

meus colegas podiam fazer o mesmo. Segundo Ferreira (2013), “partilhar é um 

verbo construtivo, e estar disponível para observar as aulas e falar sobre elas, 

permite-te aprender com os erros, sem na verdade teres de os cometer. 

Permite-te de igual forma contemplar ideias geniais e que não tinhas pensado.” 

“Na terça-feira lecionei a minha primeira aula de dança à turma do 11ºM. 

Dança não é a minha modalidade de eleição por isso questionava-me se seria 

capaz de proporcionar boas aprendizagens aos alunos. Contudo, o facto de a 

minha colega estagiária e da PC já terem lecionado a modalidade no segundo 

período deixou-me um pouco mais tranquilo uma vez que elas me deram 

alguns conselhos importantes e me esclareceram algumas dúvidas. Além do 

mais, a observação feita às suas aulas durante o segundo período permitiu-me 

tirar algumas ideias acerca da abordagem a fazer à modalidade.” 

(Diário de Bordo 33 – 2 a 5 de Maio de 2017) 
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Observar as aulas dos meus colegas permitiu-me, ainda, criar uma relação de 

proximidade com as suas turmas. Isso também foi ótimo não só para mim, 

mas, também, para os alunos que adoravam vir ter connosco nos períodos pré 

e pós aula para falar sobre vários assuntos. 

De acordo com Matos (2014)5, o EE teria que perfazer cerca de 14 horas 

semanais na escola e, também, elaborar planos de observação sistemática de 

10 aulas de cada colega estagiário e 6 aulas do PC ou outro professor da 

escola. Assim sendo, em algumas aulas a nossa observação não foi 

meramente informal, mas sim mais dirigida. Tínhamos, assim, um foco na 

nossa observação que nos permitia captar determinadas coisas que não 

conseguíamos ter a perceção quando observamos as aulas informalmente. 

Esta observação formal era realizada com o auxílio de fichas de observação, 

sendo elas as seguintes: ficha de observação do comportamento do aluno, 

ficha de observação do comportamento do professor, ficha de observação dos 

FB e ficha de observação dos incidentes críticos. Na observação do 

comportamento do professor e do comportamento do aluno a tarefa não foi 

nada fácil. Por vezes ocorria mais do que um comportamento em cada intervalo 

de tempo e ter a perceção de todos esses comportamentos foi uma tarefa 

complicada. Para além disso, o facto de haver imensas categorias tornou, por 

vezes, um pouco confusa a tarefa pois era necessário confirmar as iniciais que 

deveria apontar. Fazer tudo isto em períodos de 15 segundos nem sempre foi 

fácil e exigiu muita concentração. Quanto à observação dos FB emitidos pelo 

professor, a grande dificuldade prendeu-se com o enorme barulho no pavilhão 

que, por vezes, não nos deixava perceber bem qual o FB emitido. Uma vez que 

o professor se movimenta pelo espaço e não fica estático num só lugar, alguns 

dos FB eram emitidos longe do local onde eu estava a efetuar os registos, o 

que também dificultou a minha tarefa. Por fim, relativamente à observação dos 

incidentes críticos, devo dizer que foi a observação na qual me senti mais à 

vontade, tendo para mim sido a mais fácil de realizar. Exigia concentração da 

minha parte, mas devo admitir que identificar um incidente crítico foi para mim 

mais simples do que as restantes tarefas de observação. Este sentimento 

                                                           
5 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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deve-se, talvez, porque, como o próprio nome indica, um incidente crítico era 

algo fora do normal, algo que se destacava. Poderia ser uma atitude ou uma 

ação altamente positiva ou, pelo contrário, altamente negativa. Além disso, não 

exigia um registo tão frequente como as restantes observações, o que fez com 

que houvesse menos cansaço no registo de dados. 

Em suma, importa referir que a observação das aulas dos meus colegas 

estagiários e da PC me beneficiou imenso pois permitiu-me aprender com os 

seus erros, reter as suas boas decisões e, ao mesmo tempo, confrontar as 

minhas ideias com as deles. 

4.8. A reflexão como base para o desenvolvimento 

Dewey (1959. cit. por Lalanda & Abrantes, 1996) refere que o pensamento 

reflexivo é a melhor maneira de pensar e define-o como sendo o pensamento 

que consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria 

e consecutiva. Durante o primeiro ano deste mestrado a importância da 

reflexão foi enaltecida vezes e vezes sem conta. Sendo assim, à entrada para 

este ano de estágio já sabia da importância de adotar uma postura de 

professor reflexivo. Ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento 

como atribuidor de sentido (Alarcão, 1996b). Então, a reflexão sobre as minhas 

práticas foi algo que nunca dispensei, sendo que os meus diários de bordo se 

revelaram uma ferramenta muito útil para mim. Foi através das reflexões 

efetuadas nos diários de bordo que consegui fazer as minhas reflexões de 

forma cuidada, organizar ideias e descobrir novos caminhos. Não serviram 

apenas para descrever o que acontecia na minha prática, mas sim para refletir 

sobre essa mesma. Foi através destas reflexões que consegui ter uma visão 

mais clara sobre o que estava a acontecer nas minhas aulas, ficando com a 

noção do que estava a fazer bem e menos bem, ao mesmo tempo que 

delineava estratégias para melhorar a minha ação enquanto docente. Este 

“espaço” foi igualmente utilizado para expressar os meus sentimentos e 

questionar-me a mim próprio sobre vários assuntos relacionados com a escola 

e com a minha TR. Assim, não tenho dúvidas de que a reflexão foi fundamental 

no meu desenvolvimento enquanto professor, sendo a base e o ponto de 

partida para todas as minhas decisões. 
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Segundo Schön (1992. cit. por Alarcão, 1996a), existem três tipos de reflexão: 

a “reflexão na ação”, que ocorre durante a prática; a “reflexão sobre a ação”, 

que acontece após a prática e a “reflexão sobre a reflexão na ação”, que 

consiste em olhar em retrospetiva para a ação e refletir sobre a mesma, 

atribuindo-lhe um significado. No ano letivo anterior, ou seja, no primeiro ano 

deste mestrado, confesso nunca ter dado muito importância à “reflexão na 

ação” e à “reflexão sobre a reflexão na ação” uma vez que as minhas reflexões 

aconteciam quase exclusivamente após a prática. Confesso que, quando 

começou o EP, o mesmo acontecia. Porém, essa mesma reflexão fez-me 

compreender determinados erros que cometia durante a prática, erros esses 

que poderiam ser evitados através de uma reflexão cuidada e pormenorizada 

durante e após a ação. Assim, comecei a perceber que a minha prática poderia 

ser mais eficaz se alterasse este aspeto. Como tal, neste ano letivo senti a 

necessidade de utilizar frequentemente os três tipos de reflexão para promover 

uma prática eficaz e para me desenvolver enquanto docente, experienciando 

assim um outro nível refletivo. No fundo, senti finalmente a importância dos três 

tipos de reflexão na medida em que eles se complementam e tornam a nossa 

prática mais eficaz. 
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5. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

A comunidade escolar diz respeito a todos os intervenientes do espaço escolar, 

incluindo alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação. 

Segundo Batista e Queirós (2013), a participação na escola e relação com a 

comunidade engloba atividades não letivas e tem como principal objetivo a 

integração do EE na comunidade educativa e envolvente, desempenhando 

tarefas com significado para os alunos e em cooperação com os restantes 

membros da comunidade educativa. Participar ativamente nas atividades da 

escola e relacionar-se com a comunidade é uma das tarefas do docente que 

não deve restringir a sua atividade às aulas que leciona. O professor não atua 

apenas no espaço da sala de aula e as suas responsabilidades transcendem o 

da sua disciplina e o espaço da escola (Batista, 2012). Durante o EP, participei 

e ajudei a organizar algumas atividades, tornando, assim, a minha atividade 

enquanto professor mais completa. Deste modo, participei ativamente na 

comunidade escolar, cumprindo, assim, outro dos objetivos do EP e adquirindo 

competências que me permitiram evoluir profissional e socialmente. 

5.1. Atividades do Grupo de Educação Física 

Ao longo de todo o ano letivo, a ESP organiza várias atividades. Estas são 

organizadas no âmbito de diversas disciplinas e a EF não foge à regra. De 

facto, o GEF é aquele que mais atividades organiza, permitindo que os alunos 

da escola vivenciem experiências desportivas diversificadas. 

De modo a proporcionar experiências agradáveis e enriquecedoras aos alunos, 

o GEF preocupou-se sempre em assegurar uma organização coesa e eficaz 

das diversas atividades. Neste sentido, foram criados vários sub-grupos, sendo 

que cada um ficou responsável por organizar certas atividades. No entanto, 

todos os professores de EF estavam presentes no dia da atividade para 

assegurar o seu bom funcionamento e para ajudar na preparação e arrumação 

do material. 

5.1.1. Corta-Mato Escolar 

O corta-mato foi a primeira atividade organizada pelo GEF. A PC não estava 

incluída no grupo organizador desta atividade, portanto nós, enquanto 

professores estagiários, também não estávamos. Estivemos presentes no dia 
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da atividade para ajudar a delimitar o percurso e para controlar a realização da 

prova. 

Na atividade participaram 402 alunos e 16 docentes e os alunos estavam 

organizados pelos diferentes escalões em função das suas idades (infantis, 

iniciados, juvenis e juniores). Cada escalão tinha o seu horário, sendo que os 

escalões inferiores foram os primeiros a entrar em prova. Além disso, em todos 

os escalões foi o sexo feminino a correr primeiro. Cada professor tinha a sua 

função durante a realização das provas. Alguns estavam responsáveis pela 

entrega dos dorsais e pelo aquecimento dos alunos, outros pela emissão do 

sinal de partida, outros pelo controlo do percurso e outros pela monitorização 

da chegada dos alunos à meta. Esta distribuição de tarefas foi importante para 

o bom funcionamento da atividade. O percurso era longo e estendia-se para 

espaços exteriores à escola, nomeadamente a rua e o jardim situados junto à 

mesma, daí a importância de assegurar a presença de professores em pontos 

estratégicos no percurso de modo a evitar que os alunos quebrassem as regras 

e adulterassem o mesmo. Esta foi uma das minhas funções, embora dentro da 

escola. O espaço pelo qual fiquei responsável era um espaço amplo, portanto 

não oferecia muitas dificuldades no controlo do percurso realizado pelos 

alunos. Por outro lado, era um espaço que contava com uma grande 

movimentação de alunos durante os intervalos. Era fundamental garantir que 

os alunos não passavam as proteções de modo a não se intrometerem no 

caminho dos participantes. 

O grupo de docentes responsável pela organização da atividade elaborou um 

relatório sobre a mesma, no qual refletiu sobre os pontos positivos e negativos, 

bem como sobre o que se poderá melhorar no futuro. O evento decorreu tal 

como estava previsto, ou seja, num ambiente saudável, e de boa disposição 

por parte de todos os intervenientes. Em relação aos anos anteriores, o 

percurso foi alterado, tendo a meta passado para o interior da escola. Esta 

alteração foi extremamente positiva, uma vez que permitiu um maior 

envolvimento de toda a comunidade escolar. Outra das estratégias positivas foi 

o facto de alguns professores terem ficado responsáveis por orientar o 

aquecimento dos atletas. Deste modo, os alunos tiveram a possibilidade de 

efetuar um aquecimento mais cuidado, ajudando, assim, na prevenção de 
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lesões e no aumento da performance. Após a realização da atividade foram 

afixados os resultados dos diversos escalões e procedeu-se à cerimónia de 

entrega de prémios. Esta aconteceu no campo exterior e contou com a 

presença de vários alunos e professores. A moldura humana presente neste 

momento foi ótima, o que garantiu um ambiente muito agradável durante a 

entrega dos prémios. Para cada escalão foram chamados ao pódio os três 

primeiros classificados, masculinos e femininos, para receber as respetivas 

medalhas. Tal como na realização das provas, também a cerimónia decorreu 

de maneira idêntica, ou seja, as primeiras medalhas foram entregues aos 

escalões mais baixos e as últimas aos escalões mais altos. Além disso, o sexo 

feminino foi o primeiro a subir ao pódio em todos os escalões. Todos os alunos 

chamados ao pódio receberam uma medalha entregue em mãos pelo diretor da 

escola ou por um professor de EF. 

Apesar do evento ter corrido muito bem, há sempre algo a melhorar. O grupo 

responsável pela organização do corta-mato e os restantes professores de EF 

concordaram que um dos aspetos a melhorar seria a promoção do evento. 

Apesar da adesão dos alunos ter sido positiva, todos somos da opinião de que 

deve haver um maior esforço na divulgação do mesmo, de modo a incentivar, 

ainda mais, os alunos a participarem. É, também, fundamental rever a questão 

do reforço alimentar e da hidratação dos alunos. Esta é uma questão sensível, 

no entanto, falhou um pouco no evento deste ano. O número de águas 

disponíveis era inferior ao número de alunos participantes, pelo que faltaram 

águas para alguns alunos. 

Em suma, tirando a questão da hidratação, na qual ficou evidente uma falha, 

há que realçar que todo o evento decorreu tal como se esperava. A adesão dos 

alunos foi boa e todos os intervenientes da atividade adotaram uma postura 

muito correta. Em relação aos professores, há que destacar o excelente 

trabalho de equipa antes, durante e após as provas. 

5.1.2. Torneio de Basquetebol 3x3 

O torneio de basquetebol foi o segundo evento organizado pelo GEF neste ano 

letivo. Este evento é um dos preferidos dos alunos, portanto a adesão é 
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sempre muito grande. Este ano não foi exceção e a adesão foi fantástica. Ao 

todo, participaram na atividade 534 alunos, fazendo um total de 123 equipas. 

A PC fazia parte do grupo organizador do torneio de basquetebol, portanto nós 

também participamos na organização do mesmo. O nosso NE ficou 

responsável pela parte da divulgação do torneio e, para começar, construímos 

um cartaz para promover e divulgar a atividade. Observamos o cartaz do ano 

letivo anterior e decidimos reformulá-lo quase por completo. Decidimos fazer 

algumas alterações a nível de design, de modo a torná-lo mais apelativo 

(Anexo V). Em seguida, fizemos uma revisão ao regulamento do torneio. Após 

este processo foi necessário imprimir o regulamento e o cartaz para colocá-los 

em pontos estratégicos da escola. Contudo, antes de o fazer tivemos de 

aguardar o padecer do diretor da escola, pois sem a sua autorização não 

podíamos afixá-los. Após a luz verde emitida pelo diretor afixamos o cartaz e o 

regulamento em vários pontos da escola, nomeadamente na entrada do 

pavilhão e junto ao bar. 

Os alunos inscreveram-se na atividade através de uma plataforma online 

existente no site da escola. Esta foi uma excelente estratégia, dado que 

permitiu aos alunos fazerem uma rápida inscrição e conhecerem 

imediatamente as equipas inscritas no torneio. Este foi, de facto, um dos 

pontos fortes destacados pelo grupo organizador do evento. Terminadas as 

inscrições, foi elaborado um calendário de jogos para cada escalão. Este 

calendário foi afixado no pavilhão e foi sendo atualizado à medida que os jogos 

decorriam de maneira a que os alunos soubessem sempre onde iam jogar, a 

que horas iam jogar e contra quem iam jogar. Dividimos o pavilhão em seis 

campos, sendo que cada campo tinha uma tabela. Em cada campo estava um 

professor cuja função era monitorizar, ou seja, manter a ordem e a disciplina 

durante os jogos e assegurar que as equipas estavam prontas a tempo de 

começar cada jogo. A arbitragem era feita por alunos da escola. A meu ver, 

esta estratégia é muito boa pois permite que haja ainda mais alunos a 

participarem ativamente na atividade. 

Na reflexão elaborada pelo grupo organizador do torneio destacou-se o facto 

de, tal como no corta-mato, o evento ter decorrido num ambiente 
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extremamente agradável. Todo o torneio decorreu sem quaisquer problemas 

disciplinares, o que é evidência do bom espírito com que o torneio foi encarado 

pelos alunos. Além dos alunos que participaram no torneio, há que destacar o 

envolvimento pelos restantes alunos da escola. A comunidade educativa aderiu 

em força com o intuito de apoiar os alunos participantes. Este apoio 

proporcionou um ambiente fantástico dentro do pavilhão, retratando o 

verdadeiro espírito do desporto. 

O torneio foi um sucesso e a prova disso foi a grande adesão dos alunos. 

Ainda assim, há sempre algo a melhorar. Um dos aspetos a melhorar passará 

pela ligação entre os professores distribuídos pelos campos e a mesa principal, 

onde existe a coordenação do calendário competitivo. Por vezes, havia 

demoras na entrega dos resultados dos jogos e isso promoveu um atraso na 

realização do torneio, tendo este demorado mais tempo do que o previsto. 

Outra das situações a melhorar é o facto de algumas equipas não 

comparecerem nos campos na hora do seu jogo por não saberem quando seria 

a sua vez de jogarem. Esta questão está algo relacionada com a questão dos 

atrasos no início dos jogos e com o facto de alguns alunos saírem do pavilhão 

após realizarem um jogo. Assim, devemos impedir que as equipas se 

ausentem do pavilhão e devemos melhorar a ligação entre os campos e a 

mesa principal de modo a evitar atrasos no início dos jogos. 

5.1.3. Evento Mega 

Este evento foi o primeiro evento desportivo do segundo período e decorreu 

durante a manhã do dia 24 de Fevereiro de 2017. É um evento dedicado ao 

atletismo e estava dividido em quatro disciplinas: Mega Km, Mega Sprint, Mega 

Salto e Mega Lançamento. No Mega Km, tal como o nome indica, os alunos 

participavam numa prova onde tinham de correr uma distância de um 

quilómetro no menor tempo possível. Em relação ao Mega Sprint, os alunos 

corriam na sua velocidade máxima uma distância de 40 metros. O Mega Salto 

e o Mega Lançamento diziam respeito ao salto em comprimento e ao 

lançamento do peso, respetivamente. À semelhança do que aconteceu nos 

outros eventos desportivos organizados pelo GEF, também este estava dividido 

em quatro escalões em função com o ano de nascimento dos alunos: infantis, 

iniciados, juvenis e juniores. Cada aluno podia participar em duas das quatro 



88 
 

provas, no entanto, se participasse no Mega Km não poderia participar em 

nenhuma das outras. 

A PC não fazia parte do grupo organizador da atividade, portanto apenas 

tivemos de intervir no próprio dia da atividade. Ficamos colocados no Mega 

Sprint, sendo que esta prova se realizou junto ao campo exterior da escola. 

Além de ajudarmos na montagem e arrumação do material, participamos 

ativamente na cronometragem das corridas. Havia três pistas disponíveis, 

portanto corriam sempre três alunos de cada vez. No entanto, não era 

obrigatório serem do mesmo escalão. Podiam correr três alunos de três 

escalões diferentes, pois não interessava quem vencia a corrida, mas, sim, o 

tempo que cada um realizava. Enquanto um dos professores dava a partida, eu 

e mais dois professores tirávamos os tempos dos corredores. Em seguida, 

fornecíamos o tempo à mesa. A minha tarefa aparentava ser fácil, mas a 

verdade é que não foi tão fácil quanto parecia. Uma corrida de 40 metros dura 

pouquíssimos segundos, portanto esta tarefa exigia de mim muita 

concentração para ativar o cronómetro no momento exato da partida e 

desativar o mesmo no momento exato em que o aluno cruzava a linha da meta. 

Qualquer distração podia prejudicar o aluno. 

O grupo organizador não apresentou o relatório da atividade, portanto não 

possuo informações específicas sobre o número de alunos participantes, os 

aspetos positivos e negativos da atividade e as estratégias para melhorar. 

Contudo, como estive toda a manhã presente no Mega Sprint sou capaz de 

tirar as minhas próprias ilações acerca desta prova. Desde logo, tudo correu 

dentro do esperado e há que realçar a grande adesão dos alunos. Em todos os 

escalões, tanto para o sexo masculino como para o feminino, as listas de 

alunos inscritos eram enormes. Ao longo da manhã foram imensos os alunos 

que passaram pela pista para participar. O Mega Salto decorreu a poucos 

metros do Mega Sprint e reparei que a adesão dos alunos a essa prova 

também foi muito grande. Relativamente ao Mega Sprint, havia a possibilidade 

dos alunos repetirem a prova para tentarem melhorar o seu tempo. Se o 

conseguissem, esse tempo era apontado, se não o conseguissem, o tempo 

válido continuava a ser o primeiro a ser tirado. Na minha opinião, é ótimo que 

os alunos tenham esta possibilidade. O facto de terem sido destacados vários 
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professores para esta prova também foi algo muito positivo, uma vez que 

permitiu a distribuição de tarefas. Ter alguém a organizar os alunos e a dar a 

partida, mais do que uma pessoa a tirar os tempos e mais do que uma pessoa 

na mesa de tempos permitiu que o evento decorresse com alguma fluidez, 

impedindo que os alunos ficassem demasiado tempo em espera. No entanto, 

há que realçar um aspeto menos positivo que diz respeito às listas de alunos 

de cada escalão. Estas listas deveriam estar organizadas por ordem alfabética 

ou por ordem das turmas inscritas, no entanto, estavam dispostas por ordem 

de inscrição, o que dificultou imenso a tarefa de quem estava encarregue de 

apontar os tempos. Na minha perspetiva, é algo a rever no futuro. 

Após o término de todas as provas procedeu-se à divulgação dos resultados e 

à entrega de prémios aos três primeiros classificados de cada prova. Tal como 

acontecera no corta-mato, os prémios foram entregues pelo diretor da escola e 

pelos professores de EF no campo exterior. Os alunos adoram que assim seja 

para que os seus colegas possam reconhecer o seu esforço e o seu êxito. Este 

momento decorreu com muita alegria, boa disposição e fair-play, espelhando, 

assim, o espírito com que todo o torneio foi vivido pelos alunos. 

5.1.4. Torneio de Voleibol 2x2 e 4x4 

O Torneio de Voleibol 2x2 e 4x4 decorreu durante a manhã do dia 4 de Abril de 

2017, ou seja, no último dia de aulas do segundo período. Uma vez que a PC 

estava incluída no grupo organizador da atividade, começamos a preparar esta 

atividade com antecedência para que nada falhasse. 

Tal como já havia acontecido no torneio de basquetebol, o nosso NE ficou 

responsável pela construção do cartaz e pela revisão do regulamento. Além 

disso, ficamos, ainda, responsáveis pela lista de tarefas. Assim sendo, o nosso 

trabalho seguiu os mesmos passos do torneio de basquetebol. Começámos por 

preparar os referidos documentos, em seguida procurámos o diretor da escola 

para que este os aprovasse e, após a sua aprovação, começámos a divulgar a 

atividade, afixando os cartazes e os regulamentos em vários pontos da escola. 

No Ensino Básico, a competição era de 2x2, portanto as equipas eram 

constituídas por dois elementos do mesmo sexo. Por outro lado, no Ensino 

Secundário, a competição era de 4x4, portanto as equipas eram constituídas 
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por quatro elementos, dois do sexo masculino e dois do sexo feminino. Nesta 

atividade participaram 434 alunos, sendo que 138 eram do Ensino Básico e 

296 eram do Ensino Secundário. Relativamente à competição do Ensino 

Básico, cada turma tinha a possibilidade de inscrever seis duplas, três 

masculinas e três femininas. Quanto à competição do Ensino Secundário, cada 

turma tinha a possibilidade de inscrever duas equipas. Para procederem à sua 

inscrição, os alunos deviam informar o seu professor de EF sobre a 

constituição da equipa. Este, posteriormente, introduzia as inscrições num 

documento partilhado pelo GEF. Depois das inscrições fecharem foi feito o 

calendário competitivo para os diversos anos letivos e nós ficamos encarregues 

de ajudar nesta tarefa. 

Os 16 professores do GEF estiverem presentes na atividade e contamos, 

ainda, com a colaboração de uma professora convidada. Foram construídos 

onze campos: seis para o Ensino Secundário e cinco para o Ensino Básico. Em 

cada campo havia um professor responsável por manter o bom funcionamento 

do torneio, sendo que a arbitragem estava encarregue de alunos que se tinham 

voluntariado para tal. Os restantes professores tinham a função de recolher os 

resultados, levá-los à mesa de controlo e afixá-los nos placards. 

No fim do torneio foi realizada a habitual entrega de prémios que, uma vez 

mais, contou com a presença de todos os professores de EF e do diretor da 

escola. 

De acordo com o relatório da atividade, o torneio decorreu tal como previsto, ou 

seja, num ambiente saudável e de boa disposição por parte de alunos, 

professores e espectadores. O interesse da comunidade educativa na atividade 

e o acompanhamento musical foram alguns dos aspetos mais positivos 

enumerados no referido relatório. Por outro lado, há alguns aspetos a melhorar, 

desde logo a colocação de varetas para sinalizar todos os campos, bem como 

a colocação de numeração nos respetivos. 

Por fim, dizer apenas que a minha participação no torneio decorreu 

tranquilamente. Fiquei responsável pelo campo onde competia o 8º ano e 

nunca tive a necessidade de intervir. Todos os alunos que competiram naquele 
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campo demonstraram um excelente espírito competitivo, o que fez com que o 

torneio decorresse sem quaisquer problemas. 

5.1.5. Semana Desportiva 

Uma das atividades que a ESP organiza no terceiro período é a Semana 

Desportiva. Cada dia desta semana é dedicado a uma ou mais modalidades 

desportivas e as aulas de EF são substituídas pelas atividades que decorrem 

de modo a que todos os alunos tenham a possibilidade de participar. 

A Semana Desportiva decorreu de 8 a 12 de Maio e foi um sucesso. O dia 8, 

segunda-feira, foi dedicado ao Crossfit, a terça-feira foi dedicada ao futebol, a 

quarta ao golfe e ao ténis, a quinta ao andebol e ao basquetebol e, por fim, a 

sexta-feira foi dedicada à dança. No entanto, o dia da dança foi antecipado 

para quarta-feira da semana anterior devido à tolerância de ponto do dia 12 de 

Maio. 

A organização desta atividade foi semelhante à organização das restantes. O 

GEF foi dividido em sub-grupos e cada um destes era responsável pela 

organização de um dos dias da Semana Desportiva. A PC ficou integrada no 

grupo responsável por organizar o dia da dança, portanto nós também 

estávamos incluídos. Programamos três aulas, uma para cada um dos horários 

da manhã. A primeira aula foi de Aero Dance e foi dada por uma professora da 

escola. O segundo tempo da manhã foi dedicado ao zumba e contamos com a 

colaboração de dois professores convidados. Um dos convidados alargou, 

ainda, a sua colaboração para o último tempo da manhã e deu essa aula 

juntamente com uma professora da escola. A adesão dos alunos foi ótima, não 

só no dia dedicado à dança, mas, também, nos restantes. Os alunos gostam de 

viver experiências novas e mostraram-se muito disponíveis para participar nas 

atividades que foram organizadas. Os convidados das diversas modalidades 

também demonstraram uma postura fantástica, tendo trazido alegria aos 

eventos e tendo conseguido cativar e motivar os nossos alunos. Nos dias 

destinados aos JDC, ou seja, terça e quinta-feira, as turmas faziam pequenos 

torneios entre si. Os alunos adoram jogar contra outras turmas, por isso 

empenham-se ao máximo sempre que têm essa possibilidade, trazendo à tona 

o seu espírito competitivo, mas, também, o seu fair-play. 
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Durante a realização da Semana Desportiva houve alguns contratempos 

devido às condições climatéricas. Em cada dia havia atividades em vários 

espaços, entre eles o pavilhão, o campo exterior e, ainda, o campo sintético no 

exterior da escola. No entanto, a chuva fez com que algumas das atividades 

realizadas no exterior tivessem de passar também para o interior do pavilhão, o 

que diminuiu imenso o espaço disponível para cada uma delas. Ainda assim, 

devido à cooperação entre os professores de EF, foi possível manter a 

qualidade dos eventos e proporcionar experiências agradáveis aos alunos. 

5.2. Visita ao Parque Aquático de Amarante 

O nosso NE decidiu organizar uma visita de estudo com as nossas turmas. 

Surgiu-nos, então, a ideia de organizar uma visita ao Parque Aquático de 

Amarante. Fizemo-lo com o intuito de proporcionar um dia diferente aos nossos 

alunos e, ao mesmo tempo, passar algum tempo extra-aula com eles. Além 

disso, aproveitamos esta oportunidade para aprendermos o processo de 

organização de uma visita de estudo, visto que ainda não tínhamos passado 

por essa experiência. Como não sabíamos bem por onde começar, pedimos a 

ajuda da PC. Ela explicou-nos detalhadamente o que teríamos de fazer e quais 

os passos a seguir para que a visita fosse organizada corretamente e, por fim, 

fosse aprovada. Fomos, também, falar com o diretor da escola para sabermos 

se havia algum problema em organizar a visita no dia que tínhamos pensado. 

Para a mesma ser aprovada tinha de ser aceite em reunião de departamento, 

nas reuniões de CT de cada uma das turmas envolvidas e em reunião de 

conselho pedagógico. 

Começamos, então, a colocar mãos à obra para que tudo estivesse pronto a 

ser apresentado nas referidas reuniões. Entramos em contacto com o Parque 

Aquático de Amarante para saber os preços da entrada no mesmo e fomos à 

secretaria da escola para saber os preços dos autocarros. Deste modo, foi 

possível fazer uma estimativa do preço final da viagem, embora este variasse 

em função do número de alunos que decidisse participar. Deste modo, 

conseguimos logo preencher um dos documentos necessários: o plano de 

despesas. Este documento indicava detalhadamente todas as despesas da 

viagem bem como a contribuição monetária de cada aluno. Outro dos 

documentos a preencher para ser apresentado nas reuniões era o plano da 
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visita de estudo. Este documento era o mais importante de todos pois continha 

todas as informações relativas à visita, entre as quais: data e local da visita, 

hora de partida e de chegada, professores responsáveis, professores 

acompanhantes, disciplinas envolvidas, razões justificativas da visita, objetivos 

específicos, aprendizagens e resultados esperados, turmas participantes, 

número de alunos participantes, itinerário, empresa transportadora e, ainda, 

contribuição monetária de cada aluno. 

O plano da visita de estudo foi apresentado e explicado por nós nas reuniões 

de CT e de departamento tendo em vista a sua aprovação. Começámos pelas 

reuniões de CT onde cada um de nós apresentou o projeto na reunião da 

respetiva turma. Além da aprovação da visita, pretendíamos que alguns 

professores se voluntariassem para nos acompanharem nesse dia uma vez 

que era preciso um professor por cada quinze alunos. Após a aprovação da 

visita nestas reuniões apresentámos o projeto na reunião de departamento, 

tendo obtido, também, a sua aprovação. Ficou, apenas, a faltar a aprovação do 

conselho pedagógico, mas faltava-nos, ainda, um professor acompanhante e 

sem ele a visita não seria aprovada pelo diretor. Uma vez que nos CT apenas 

dois professores se ofereceram para ir connosco, decidimos convidar alguém 

do GEF. De entre as várias possibilidades, optamos por um professor com o 

qual temos uma boa relação, que conhece muitos dos alunos das nossas 

turmas e que tem o dia livre no dia da visita. Foi preciso algum poder 

persuasivo da nossa parte, mas acabamos por conseguir a sua colaboração. 

Em seguida, entregamos os documentos ao diretor da escola para que o nosso 

projeto fosse apresentado na reunião de conselho pedagógico. O conselho 

aprovou a nossa viagem e, a partir daqui, apenas tivemos de entregar as 

autorizações aos alunos e, posteriormente, recolhê-las juntamente com o 

dinheiro. 

No fundo, esta ideia permitiu-nos organizar uma viagem para proporcionarmos 

aos nossos alunos um dia especial na nossa companhia como recompensa 

pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. Permitiu-nos, também, 

aprender um pouco mais no nosso ano de estágio, uma vez que ainda não 

tínhamos qualquer conhecimento acerca do modo de organização de uma 

visita de estudo. 
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5.3. Ceia de Natal 

A ceia de Natal é uma tradição da ESP. Há vários anos que este evento se 

realiza e trata-se de um momento de descontração e harmonia entre 

professores e funcionários. Além de professores e funcionários da escola, 

todos os anos a Ceia de Natal conta, ainda, com alguns convidados especiais, 

entre eles ex-professores da escola ou figuras importantes da cidade de 

Penafiel. É um evento com um toque de classe sublime que fica evidente pela 

sua decoração. Neste evento, o ambiente é extremamente descontraído, de tal 

modo que professores, funcionários e convidados convivem entre si 

tranquilamente. 

No fim do jantar há sempre um pequeno espetáculo com algumas atuações 

protagonizadas por professores da escola. Todos os anos há um tema 

diferente para este espetáculo e o tema deste ano foi o seguinte: “Conversa da 

treta”. Três professores interpretavam três personagens à conversa sobre 

vários assuntos e pelo meio apresentavam as diversas atuações da noite. O 

nosso NE foi convidado para participar no número de abertura da festa 

juntamente com outros professores. Esta atuação consistia numa coreografia 

de zumba interagindo com o público. Quando este desafio nos foi lançado 

aceitamo-lo com muita alegria e no final do primeiro treino já tínhamos tudo 

preparado. A coreografia era fácil e nós encaramos o desafio com mente 

aberta. O resultado final foi fantástico, divertimo-nos imenso e o público adorou. 

Além desta atuação, eu e o meu colega estagiário fomos ainda recrutados para 

uma outra que consistia num número de ballet com outros dois professores. 

Preparar esta atuação deu mais trabalho, mas a verdade é que foi ainda mais 

divertida do que a anterior. Foi, de facto, uma das experiências mais hilariantes 

da minha vida. 

A Ceia de Natal foi fantástica a vários níveis e fez-me sentir ainda mais incluído 

na comunidade escolar. Preparar aquelas atuações fez-me conhecer novos 

professores e quando começou o segundo período muitos professores vieram 

ter connosco para nos conhecerem melhor. No fundo, é uma excelente 

iniciativa da ESP que permite reforçar laços de amizade entre todos os que 

contribuem para o seu bom funcionamento. 
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5.4. Desporto Escolar – Desportos Gímnicos 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, o EE deve compreender a atividade 

de ensino e treino de Desporto Escolar (DE) enquanto processo 

dominantemente pedagógico (Matos, 2014)6. Ao longo de todo o ano letivo o 

nosso NE fez parte do grupo de DE de desportos gímnicos da escola. Não é, 

apenas, através das aulas de EF que se promove a cultura e o gosto pelo 

desporto, o DE desempenha, também, um papel crucial nessa promoção. O 

desporto escolar é um processo educativo fundamental no contexto escolar, 

que promove o desenvolvimento das competências sociais e relacionais 

(Marques, 2011). O grupo de DE que integramos era muito heterogéneo, pelo 

que lidar com isso não foi fácil no início por não conhecermos bem os alunos. 

Tínhamos rapazes e raparigas de várias idades, desde os 5 aos 17 anos. 

Alguns dos alunos apresentavam um nível bastante elevado, a maioria 

mantinha-se num nível razoável e tínhamos, ainda, outros com um nível 

bastante rudimentar. Tudo isto tinha de ser considerado no trabalho que íamos 

desenvolvendo com os alunos e nas primeiras semanas foi complicado devido 

ao facto de não conhecermos os alunos muito bem. Este ponto, aliado ao facto 

da ginástica não ser a minha modalidade de eleição, deixava-me um pouco 

reticente. 

“À semelhança da semana anterior, entrei na sala de ginástica algo reticente. O 

facto de ainda não conhecer bem os alunos é um fator determinante para isso. 

Aos poucos vamos conhecendo-os e, naturalmente, vamos ficando mais à 

vontade.” 

(Diário de Bordo 4 – 19 a 23 de Setembro de 2016) 

À medida que fomos conhecendo melhor os alunos foi mais fácil lidar com eles 

e transmitir-lhes os nossos conhecimentos. Ao fim de pouco tempo comecei a 

sentir que os alunos se identificavam connosco, gostavam de nós e nos 

reconheciam como professores, como alguém que era capaz de os ajudar. 

Esse sentimento deu-me confiança e permitiu que me soltasse mais. 

                                                           
6 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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“Penso que a minha relação com eles está cada vez melhor e sinto o mesmo 

em relação ao Manel e à Rita. Parece-me que os alunos cada vez nos 

reconhecem mais como professores, mas ao mesmo tempo vêem em nós 

alguém com quem se identificam.” 

(Diário de Bordo 5 – 26 a 30 de Setembro de 2016) 

Segundo Rink (1993), para um bom ensino os professores devem conhecer a 

matéria e o ambiente de ensino. Ora, tal como já referi, o ambiente de ensino 

fui conhecendo aos poucos. Em relação à matéria de ensino, antes dos 

primeiros treinos senti sempre a necessidade de rever alguns conteúdos para 

ter a certeza de que não cometia erros que pudessem comprometer a minha 

ação e a segurança dos alunos. Fazer essa revisão antes de cada treino 

permitiu-me relembrar alguns aspetos que já estavam um pouco esquecidos e 

com a prática durante os treinos fui-me sentindo cada vez mais à vontade com 

a ginástica acrobática. Confesso que inicialmente tinha algum receio em fazer 

mal as ajudas, em não conseguir detetar os erros dos alunos e em não 

conseguir ser muito específico nos FB que emitia. No entanto, através da 

prática, senti que fui reforçando os meus conhecimentos sobre a modalidade e 

adquirindo, também, alguns novos. A experiência da PC fez a diferença e às 

vezes transmitia-nos dicas importantes para ajudarmos os alunos. Por vezes 

eram, também, os próprios alunos a reparar em pormenores que não 

conseguia detetar ou a emitir FB aos colegas bem mais precisos do que os 

meus. Tudo isto me fez evoluir e crescer enquanto professor. O processo de 

ensino-aprendizagem não é unidirecional e eu próprio aprendi imenso com os 

alunos. 

Em relação ao planeamento da “época desportiva”, os primeiros meses de 

treino foram dedicados ao trabalho físico e ao trabalho técnico. Após o 

aquecimento, havia uma pequena parte do treino dedicada ao trabalho físico. 

Geralmente era um de nós a ficar responsável por esta parte do treino e 

optámos por experimentar diversas formas de trabalhar esta componente. Por 

vezes utilizamos o treino em circuito, noutras o trabalho a pares e, por vezes, 

utilizamos a instrução por comando. Foi, acima de tudo, uma forma de 

passarmos por experiências diferentes que nos permitiram descobrir qual a 
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forma que mais nos sentíamos à vontade para trabalhar. Pessoalmente, devo 

dizer que não tenho preferência, mas senti que os alunos preferiam o trabalho 

a pares e o trabalho por circuito. O trabalho técnico era realizado em seguida. 

Cada um de nós ficava responsável por trabalhar um determinado elemento 

técnico com os alunos. De forma a passarmos pelo maior número de 

experiências possíveis fomos alternando a cada semana, ou seja, numa 

semana ficava com um determinado elemento técnico, na semana seguinte 

ficava com outro, na seguinte com outro e por aí adiante. Deste modo, foi-nos 

possível aprender um pouco mais acerca de cada elemento. 

Depois destes primeiros meses em que o trabalho técnico e o trabalho de 

condição física estiveram em foco, começámos a preparar as coreografias para 

as competições. Havia um encontro de apresentação em Dezembro e a partir 

de Janeiro começavam as competições. Por essa razão, começámos a 

preparar as coreografias de grupo para apresentar no encontro e nas 

competições. Os pares e trios que estavam inscritos nas competições também 

começaram a trabalhar nas suas coreografias tendo em vista as três 

competições que iriam ter. A nossa função era ajudar a preparar as 

coreografias conforme a necessidade dos alunos. Observávamos o trabalho 

que desenvolviam, emitíamos FB e dávamos dicas para melhorarem 

determinadas coisas. 

“Tal como tem vindo a ser habitual demos especial ênfase às coreografias para 

apresentarmos no encontro de Dezembro. Efetuamos algumas alterações na 

segunda coreografia, especialmente na parte final da mesma. Testamos 

algumas ideias durante algum tempo na tentativa de perceber qual era a 

melhor e em qual é que os alunos envolvidos se sentiam melhor.” 

(Diário de Bordo 14 – 28 de Novembro a 2 de Dezembro de 2016) 

Devo dizer que esta tarefa não foi fácil para mim por duas razões. A primeira 

correspondia ao facto de nem sempre estarem todos os elementos no treino, 

dificultando, assim, a tarefa dos alunos que estavam a treinar, mas, também, a 

dos professores que tinham mais dificuldade em conseguir ajudar. A outra 

razão era o facto de não ter muita experiência com coreografias de ginástica 
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acrobática. Então, a minha intervenção baseou-se sempre na parte técnica dos 

movimentos e nunca entrou muito no campo coreográfico. 

Começámos, também, a trabalhar com alguns alunos no mini-trampolim para 

que eles participassem na respetiva competição. Esta era uma das minhas 

tarefas preferidas, não só por ser algo que me cativa, mas, principalmente, por 

sentir mais confiança na execução das ajudas. Os alunos também sentiam isso 

e chamavam-me sempre para os ajudar quando treinavam os saltos no mini-

trampolim. Após o término das competições, começámos a preparar o Sarau 

Gímnico da escola. Preparamos novas coreografias de grupo e continuamos a 

treinar os alunos no mini-trampolim. Relativamente às novas coreografias de 

grupo, as dificuldades mantiveram-se devido ao facto de alguns alunos faltarem 

aos treinos. Ainda assim, o empenho demonstrado pelos alunos presentes 

permitia-nos obter algum rendimento do treino. 

Em relação ao DE, há que destacar, ainda, o facto do número de alunos 

inscritos aumentar a olhos vistos desde o início do ano. Quando o ano letivo 

começou já tínhamos bastantes alunos inscritos, mas aos poucos foram 

aparecendo cada vez mais. Isto é o resultado do bom trabalho que é realizado. 

Os alunos gostam e chamam os seus amigos para experimentarem. Estes 

geralmente gostam também e acabam por se inscrever. Assim sendo, só temos 

de olhar para o futuro com otimismo uma vez que estes números demonstram 

que o nosso trabalho tem sido bem feito. 

5.5. Direção de Turma 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, o EE deve recolher e organizar a 

informação relativa à função de diretor de turma (DT), participar nos CT em que 

realiza a PES e elaborar o relatório do trabalho desenvolvido no 

acompanhamento da Direção de Turma (Matos, 2014)7. Uma vez que a PC era 

a DT da minha TR acompanhei sempre de muito perto todo o trabalho relativo 

à Direção de Turma. A PC não foi DT desta turma no ano letivo anterior e 

apenas conhecia alguns alunos, portanto uma das suas primeiras tarefas foi 

recolher o máximo de informação possível sobre a turma. As informações 

                                                           
7 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. 
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recolhidas apontavam para uma turma com alguns problemas de 

comportamento e com pouca responsabilidade. Por essa razão, a PC adotou, 

desde o início, uma postura rígida com os alunos no sentido de os 

responsabilizar ao máximo. Qualquer falha era cobrada pela PC, pelo que o 

rigor nunca faltou durante o ano letivo. Pelo que me fui apercebendo, esta 

postura trouxe resultados positivos uma vez que os alunos começaram a ser 

mais responsáveis, preocupando-se não só consigo mesmos, mas, também, 

com os próprios colegas. No entanto, foi preciso batalhar imenso para que a 

atitude da turma melhorasse e o trabalho desenvolvido pela PC nesse sentido 

foi crucial. 

O contacto entre a DT e os encarregados de educação era feita de diversas 

formas. A quinta-feira era o dia destinado ao atendimento dos pais sempre que 

fosse necessário e essa foi a principal forma de comunicação entre a DT e os 

encarregados de educação. No entanto, quando os assuntos a tratar tinham 

alguma urgência o contacto poderia ser feito por telemóvel ou e-mail, conforme 

a preferência de cada um dos encarregados de educação. Ao longo do ano, 

foram inúmeras as vezes que os encarregados de educação entraram em 

contacto com a PC, uma vez que sentiam a necessidade de acompanhar bem 

de perto o percurso dos seus filhos. Na maioria das vezes esse contacto 

decorreu precisamente na hora de atendimento e eu acompanhei a PC nessas 

pequenas reuniões sempre que pude. Este acompanhamento permitiu-me 

saber como estas reuniões funcionam e permitiu-me, ainda, ficar a saber um 

pouco mais sobre os meus alunos, o que foi ótimo para o meu relacionamento 

com eles dentro e fora da aula. 

Segundo Boavista e Sousa (2013), o DT exerce uma tripla função, ou seja, 

uma relação com os alunos, com os encarregados de educação e com os 

outros professores da turma. Além do rigor que a PC sempre implementou 

junto dos alunos da sua Direção de Turma, penso que esta proximidade com 

os encarregados de educação ao longo do ano também foi importante para 

consciencializar os alunos de que a sua atitude perante a escola tinha de 

mudar. Além do mais, parece-me que a sua ação junto dos restantes 

professores da turma também foi importante na medida em que os alertou 

constantemente para serem exigentes com a turma. 
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Conselhos de Turma 

Acompanhar as reuniões de CT também foi muito bom para o meu 

desenvolvimento enquanto docente, pois permitiu-me saber mais sobre o 

funcionamento do processo de avaliação dos alunos. A PC levava estas 

reuniões muito a sério e preparava tudo ao pormenor com muita antecedência. 

Deste modo, nos dias das reuniões a PC tinha toda a informação necessária 

com ela. Esta informação englobava diversos documentos, tais como as notas 

obtidas pelos alunos nas avaliações de cada disciplina, as propostas de 

classificação das diferentes disciplinas, as classificações do ano letivo anterior, 

as classificações dos períodos anteriores, as médias dos alunos, etc. No fundo, 

não faltava nada para que tudo fosse visto com o máximo de cuidado de forma 

a que os alunos não sejam prejudicados. A meu ver, esta atitude é a ideal e 

deve ser adotada por todos os DT. 

O CT do 11ºM era constituído pela DT e por todos os professores das diversas 

disciplinas: EF, Português, Inglês, Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 

Geografia, Filosofia e História A. Todos estes professores se conheciam dos 

anos letivos anteriores, portanto o ambiente nas reuniões era muito agradável e 

descontraído. De um modo geral, todos tinham uma opinião semelhante sobre 

a turma e sobre os seus alunos. Todos concordavam que a turma era algo 

barulhenta, irrequieta e pouco responsável. No entanto, todos achavam a turma 

simpática e reconheciam capacidades aos alunos, vendo neles potencial para 

melhorar. Dado que os professores viam as coisas por este prisma, todos 

pretendiam ajudar os alunos e, portanto, havia alguma flexibilidade nas notas. 

Esta flexibilidade pretendia premiar o esforço de alguns alunos em algumas 

disciplinas e pretendia, ainda, fornecer alguma motivação aos mesmos para 

conseguirem melhores resultados. 

“Foi notória a preocupação dos professores em tentar subir um pouco as notas 

dos alunos tendo em vista o terceiro período. Muitos dos professores tiveram 

imensa consideração pela postura dos alunos e pelo seu comportamento na 

sala de aula e isso fez com que em alguns casos os alunos pudessem ser 

recompensados com a subida de nota.” 

(Diário de Bordo 30 – 4 e 5 de Abril de 2017) 
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Nestes casos e noutras situações, em que o contrário também surgiu como 

hipótese, verifiquei que apesar do professor da disciplina ter a sua opinião 

acerca do que devia fazer, era o CT a tomar a decisão final. Percebi, então, 

que as propostas de classificação de cada disciplina não passavam apenas 

disso – propostas – e que estas podem ser alteradas pelo CT se assim se 

justificar. 

Reuniões dos Encarregados de Educação 

Infelizmente só consegui estar presente numa reunião e foi logo a primeira. 

Lembro-me de ver os pais dos alunos a entrarem e a ficarem a olhar com 

alguma surpresa para mim e para os meus colegas estagiários. Não sabiam 

quem nós éramos e talvez estivessem algo intrigados com a nossa presença. 

No entanto, depois de a PC se apresentar fez o mesmo connosco e os 

encarregados de educação reagiram positivamente e encararam com 

naturalidade a situação de os seus filhos terem um professor estagiário. Essa 

recetividade por parte dos pais foi ótima. Senti que eles não me viam de 

maneira diferente, mas sim como um verdadeiro professor tal como a nossa 

PC. 

Tal como já referi anteriormente, a PC leva o seu trabalho muito a sério e tudo 

o que tem de fazer faz com o máximo de empenho. Deste modo, tal como 

acontece nas reuniões de CT e aconteceu nas reuniões seguintes com os 

encarregados de educação, nesta reunião a preparação foi feita com a devida 

antecedência. A ordem de trabalhos estava bem definida e o discurso estava 

bem preparado. Era o primeiro contacto com os encarregados de educação, 

portanto era importante deixar uma boa impressão. Foram abordados vários 

assuntos importantes, sendo que houve um maior destaque para a discussão 

acerca das disciplinas sujeitas a exame nacional neste ano letivo. A reunião 

decorreu com normalidade e os encarregados de educação revelaram-se muito 

participativos e até curiosos em saber mais informações sobre os vários 

assuntos abordados. 
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6. Estudo de Investigação-Ação 

6.1. Recurso a métodos visuais no ensino das técnicas de nado 

6.1.1. Resumo 

O presente estudo tem como objetivos perceber se os métodos visuais facilitam 

a aprendizagem da técnica de nado de bruços tendo em consideração os 

critérios de êxito da sua execução e compreender a perceção dos alunos sobre 

a utilização de métodos visuais no ensino da natação, particularmente no que 

às técnicas de nado diz respeito. Neste estudo participaram 31 alunos (7 do 

sexo feminino e 24 do sexo masculino) de duas turmas do 12º ano de 

escolaridade da ESP. Uma das turmas teve aulas de natação nas quais o 

professor utilizou o auxílio de métodos visuais, enquanto na outra turma o 

professor não utilizou esses métodos. Os dados foram recolhidos através do 

preenchimento de uma grelha de avaliação com escala de um a quatro valores 

(dados quantitativos) e através de entrevistas semiestruturadas (dados 

qualitativos). Os dados quantitativos foram analisados através do programa 

SPSS Statistics 24 e através do teste não paramétrico de ”Mann-Whitney”. No 

que concerne aos dados qualitativos, recorremos a uma análise temática. Os 

resultados não evidenciam diferenças significativas na evolução técnica dos 

alunos das duas turmas (as quais utilizaram métodos de exposição distintos), 

porém, os alunos referem o gosto e a preferência pelo uso dos métodos visuais 

nas aulas de EF. 

 

PALAVRAS CHAVE: MÉTODOS VISUAIS; NATAÇÃO; APRENDIZAGEM; 

EDUCAÇÃO FÍSICA.  
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6.1.2. Abstract 

The present study aims to determine wetherthe visual methods facilitate the 

learning of swimming technics taking into consideration the criteria of success 

of its implementation and also understand the perception of students on the use 

of visual methods in the teaching of swimming, particularly when it concerns 

swimming technics. In this study participated in thirty-one students (7 female 

and 24 male) from two classes of the 12th grade from Penafiel Secondary 

School. One of the classes had swimming lessons in which the teacher used 

the aid of visual methods while in the other one the teacher did not use these 

methods. The data were collected by filling in a grid with scale from 1 to 4 

values (quantitative data) and through semi – structured interviews (qualitative 

data). The interviews were later transcribed and analized. The other data were 

analized using the SPSS Statistics 24 programme through the “Mann-Whitney” 

non-parametric test. The results did not show significant differences in the 

technical evolution of the students from the two classes (which used different 

exposure methods). However, the students refer to the taste and preference for 

the use of visual methods in physical education classes. 

 

KEY WORDS: VISUAL METHODS; SWIMMING; LEARNING; PHYSICAL 

EDUCATION.  
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6.1.3. Introdução 

O avanço das tecnologias digitais possibilitou novas formas de criação e 

perceção, elevando discussões sobre novos paradigmas estéticos (Giannetti, 

2006). As novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão cada 

vez mais em foco na nossa sociedade e, atualmente, encontram-se à 

disposição de todos. Estes novos recursos tecnológicos têm invadido 

fortemente todas as dimensões da nossa vida social e o seu uso no ensino é 

cada vez mais frequente. Assim, é possível declarar que os recursos 

tecnológicos têm uma função educativa na nossa sociedade. Esta realidade 

despertou em mim o interesse de saber um pouco mais acerca destes 

recursos, nomeadamente os métodos visuais, e da sua pertinência no ensino, 

especialmente na disciplina de EF. 

Deste modo, o presente estudo tem como objetivos perceber se os métodos 

visuais facilitam a aprendizagem das técnicas de nado tendo em consideração 

os critérios de êxito da sua execução e compreender a perceção dos alunos 

sobre a utilização dos métodos visuais no ensino da natação. Esta curiosidade 

e este interesse pelo uso das novas tecnologias no ensino da EF visa a 

obtenção de dados que possam informar a minha prática docente. 

Inicialmente, estava definido no PA que iria lecionar natação no terceiro 

período. Assim sendo, optei por desenvolver esta investigação nesta 

modalidade durante o segundo período, tendo em vista a aplicação das 

conclusões no período seguinte. Porém, face ao problema de saúde da PC, o 

PA foi alterado e a natação não foi abordada na minha TR. É de realçar ainda o 

facto deste estudo apenas ter sido feito no estilo de bruços. 

Relativamente à estrutura do estudo, após esta breve introdução é feito um 

enquadramento teórico de forma a contextualizar o mesmo, no qual são 

abordadas algumas questões acerca dos métodos visuais e da sua importância 

na sociedade e no ensino. De seguida, é apresentada a metodologia utilizada 

desde os participantes, os instrumentos e todo o processo de recolha e análise 

de dados. A apresentação e discussão dos resultados são feitas em simultâneo 

e estão divididas em duas partes referentes aos objetivos do estudo. Por fim, 

são apresentadas as conclusões. 
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6.1.4. Enquadramento Teórico 

O final do século XX ficou marcado por uma revolução tecnológica que originou 

grandes mudanças paradigmáticas, oriundas dos avanços em várias áreas da 

ciência e da tecnologia. Estes avanços suscitaram uma rápida evolução e 

difusão das novas tecnologias, permitindo que estas assumissem um lugar de 

destaque na sociedade. Goodman e Sproull (1990) referem que a tecnologia é 

o conhecimento de relações causa-efeito contido nas máquinas e 

equipamentos utilizados para realizar um serviço ou fabricar um produto. Por 

outro lado, Fleury (1990) afirma que a tecnologia é como um pacote de 

informações organizadas de diversas maneiras, provenientes de várias fontes e 

obtidas através de diversos métodos. Porém, a tecnologia é muito mais do que 

simples equipamentos, máquinas e computadores (Lima, 1994). A organização 

funciona a partir da operação de dois sistemas que dependem um do outro de 

maneira variada. Existe um sistema técnico formado pelas técnicas e 

ferramentas utilizadas para realizar as tarefas e um sistema social com as suas 

necessidades, expectativas e sentimentos sobre o trabalho. Os dois sistemas 

são simultaneamente otimizados quando os requisitos da tecnologia e as 

necessidades das pessoas são atendidos em conjunto. 

Tal como já foi referido, as novas tecnologias têm evoluído imenso e têm 

assumido um lugar de destaque na sociedade. Atualmente, estão ao dispor de 

todos, incluindo do ensino. Não substituem o professor, mas modificam 

algumas das suas funções. No fundo, facilitam o seu papel. O uso das 

tecnologias no ensino estimula a aprendizagem, aumenta a capacidade de 

assimilação e permite a eficaz aceleração do processo de ensino-

aprendizagem. Não devemos descurar que o objetivo principal da utilização 

das novas tecnologias pelos professores tem de ser o de melhorar as 

aprendizagens dos alunos (Meireles, 2006). 

A disciplina de EF distingue-se das demais devido às suas características 

próprias. No entanto, também nesta disciplina tem havido um acréscimo na 

utilização das novas tecnologias. O uso de métodos visuais para lecionação 

das aulas de EF tem sido cada vez mais recorrente por parte dos professores. 

Uma das vantagens da aplicação dos métodos visuais é a possibilidade de 

gerar uma perspetiva diferente acerca do “nosso mundo social” e de 
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“entesourar significados complexos de fácil acesso e recuperáveis” (Phoenix, 

2010). De acordo com Keller et al. (2008), estes permitem o acesso a 

informações e conhecimento sobre a condição humana e conduzem a uma 

melhor compreensão dos fatores sociais, culturais e contextuais. 

Atualmente, apesar das novas tecnologias estarem ao alcance de todos e 

serem cada vez mais frequentes em contexto escolar, ainda não existe muita 

informação acerca do seu uso no ensino, especialmente na EF. De facto, o 

impacto das novas tecnologias e dos métodos visuais no desporto e na EF é, 

ainda, parco. Segundo Grady (2008), estes métodos encontram-se ainda numa 

fase em que necessitam de provar às ciências sociais (e do desporto, por 

extensão) que são relevantes, mormente, em campos de estudo mais 

tradicionais. Sendo assim, existem ainda bastantes questões sem resposta 

acerca do uso dos métodos visuais no ensino da EF. Qual a sua utilidade? O 

que se pretende com a sua aplicação? Será que facilitam a aprendizagem dos 

alunos? Será que os alunos gostam do seu uso? Tendo em conta estas 

questões, o presente estudo tem os seguintes objetivos: perceber se os 

métodos visuais facilitam a aprendizagem da técnica de nado de bruços tendo 

em consideração os critérios de êxito da sua execução e apurar a perceção 

dos alunos sobre a utilização dos métodos visuais no ensino da natação, 

particularmente no que às técnicas de nado diz respeito. 

6.1.5. Metodologia 

6.1.5.1. Participantes 

O presente estudo foi realizado com duas turmas do 12º ano do curso 

científico-humanístico de Ciências e Tecnologias da ESP, sendo elas o 12ºF e 

o 12ºG. Em relação ao 12ºF, esta turma era composta por um total de 27 

alunos, mas apenas 23 estavam inscritos à disciplina de EF. Destes 23, apenas 

16 estão incluídos no estudo uma vez que os restantes não estavam num nível 

que lhes permitisse nadar bruços (técnica de nado sobre a qual foi realizado o 

estudo). Quanto à turma do 12ºG, era constituída por 28 alunos e todos eles 

estavam inscritos na disciplina de EF. Destes 28, apenas 15 participaram no 

estudo precisamente pelo mesmo motivo dos alunos da outra turma. Assim, há 

um total de 31 participantes, sendo que 7 são do sexo feminino e 24 são do 
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sexo masculino. As idades estão compreendidas entre os 17 e os 19 anos. 

Todos os alunos foram informados dos objetivos do estudo e dos 

procedimentos a adotar para que estivessem a par de todo o processo. 

6.1.5.2. Instrumento 

Um dos instrumentos utilizados para a realização deste estudo trata-se de uma 

grelha de avaliação composta pelos conteúdos/critérios que se pretendia 

observar (Anexo VI). A constituição desta grelha apresentava três conteúdos 

distintos: ação dos membros inferiores, ação dos membros superiores e 

respiração. Em cada conteúdo existia uma série de critérios de êxito a serem 

observados, sendo que cada critério era classificado de acordo com a seguinte 

escala: 1 – Não realiza; 2 – Realiza com dificuldade; 3 – Realiza; 4 – Realiza 

muito bem. 

Com o intuito de compreender a perceção dos alunos em relação aos métodos 

visuais utilizados pelo professor, foram realizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas aos alunos participantes no estudo (Anexo VII), sendo que 

estas foram gravadas utilizando um gravador de voz. 

6.1.5.3. Recolha e análise de dados 

Após a elaboração da lista com os conteúdos a avaliar nas duas turmas foi 

necessário observar os alunos para preencher a grelha elaborada. Foram 

realizadas duas observações em cada turma, uma quando o professor 

começou a lecionar a técnica de nado de bruços e outra no final do segundo 

período. Para cada observação, houve a necessidade de utilizar duas aulas em 

cada turma para observar todos os alunos. Estes apenas eram avaliados 

enquanto realizavam a técnica completa e não em exercícios critério para 

trabalhar determinado conteúdo, daí a necessidade de utilizar duas aulas em 

cada turma. O facto de alguns alunos não realizarem a aula prática também 

teve influência nesta questão. 

Posteriormente, houve a intenção de saber a perceção dos alunos sobre a 

utilização dos métodos visuais para o ensino da técnica de bruços na natação. 

Deste modo, foram realizadas pequenas entrevistas individuais 

semiestruturadas. Nestas entrevistas não participaram os 31 alunos envolvidos 
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neste estudo, mas sim uma amostra de ambas as turmas. Foram entrevistados 

oito alunos de cada turma, perfazendo um total de dezasseis. 

O passo seguinte foi a análise dos dados obtidos. Para realizar esta tarefa 

recorreu-se, desde logo, ao SPSSStatistics 24, tendo sido feita uma análise 

quantitativa através do teste não paramétrico de “Mann-Whitney”. Foi ainda 

realizada uma análise qualitativa do conteúdo das respostas fornecidas pelos 

alunos nas entrevistas. 

6.1.6. Apresentação e discussão dos resultados 

Os resultados serão apresentados em seguida de acordo com os dois objetivos 

específicos que o presente estudo pretende atingir. Assim, a apresentação dos 

resultados será dividida em duas fases: 1) compreender se os métodos visuais 

facilitam a aprendizagem das técnicas de nado tendo em consideração os 

critérios de êxito da sua execução (análise quantitativa), 2) compreender a 

perceção dos alunos sobre o recurso dos métodos visuais para o ensino da 

técnica de bruços na natação (análise qualitativa). 

 

Objetivo 1: Perceber se os métodos visuais facilitam a aprendizagem das 

técnicas de nado tendo em consideração os critérios de êxito da sua 

execução (dados quantitativos). 

Como se pode verificar pela análise do quadro apresentado, não há diferenças 

significativas entre as duas turmas para os diferentes critérios de êxito 

selecionados. Segundo Magill (2007), a aprendizagem é um conjunto de 

alterações na capacidade de um indivíduo para desempenhar uma habilidade e 

pressupõe uma melhoria relativamente permanente no desempenho como 

resultado da prática ou da experiência. Schmidt (2008) refere, ainda, que a 

aprendizagem motora é um conjunto de processos internos associados com a 

prática ou com a experiência e que conduzem a um ganho permanente na 

capacidade de performance. Assim, a aprendizagem é entendida como uma 

alteração do comportamento que é consequência de uma prática (Godinho, 

1995). Como tal, este resultado pode ter sido influenciado pelo facto de as 

turmas apenas terem tido aulas da técnica de nado de bruços durante pouco 
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mais de um mês, o que perfaz um total de aulas muito reduzido e, 

consequentemente, um tempo de exercitação mais curto do que o desejado. 

Por esta razão, não foi possível verificar grandes diferenças na evolução dos 

alunos das duas turmas. Seria necessário um tempo de exercitação bastante 

maior para que os resultados fossem, de alguma maneira, conclusivos. Além 

desta questão, é necessário considerar o nível de ambas as turmas. Ao 

contrário do 12ºF, o 12ºG teve aulas de natação com acesso a métodos 

visuais, portanto esperava-se uma evolução superior na turma G. No entanto, a 

capacidade de trabalho e o nível da turma F é bastante superior ao da turma G, 

o que pode ser confirmado através da análise das médias das turmas em todos 

os critérios de êxito avaliados. Para todos eles, tanto na primeira como na 

segunda avaliação, os valores médios do 12ºF são superiores aos valores 

médios do 12ºG.  

 

Quadro 1 – Valores médios, desvio padrão, valor de Z e de Sig. para os 

diferentes critérios de êxito da técnica de nado de bruços 

 

Turmas Média ± Desvio 

Padrão 

Z Sig. 

Critério de êxito: Pés virados para fora 

12ºF 3,00±1,13 
 

-1,52 

 

0,13 
12ºG 2,33±1,18 

Critério de êxito: Pés virados para fora (2) 

12ºF 3,27±1,10 
 

-1,16 

 

0,25 
12ºG 2,80±1,15 

Critério de êxito: Joelhos juntos, pés afastados 

12ºF 2,80±1,21 
 

-1,22 

 

0,22 
12ºG 2,27±1,16 

Critério de êxito: Joelhos juntos, pés afastados (2) 

12ºF 2,87±1,13 
 

-0,52 

 

0,61 
12ºG 2,67±1,11 
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Critério de êxito: Extensão e adução dos MI 

12ºF 3,33±0,72 
 

-1,69 

 

0,09 
12ºG 2,87±0,74 

Critério de êxito: Extensão e adução dos MI (2) 

12ºF 3,40±0,63 
 

-1,65 

 

0,10 
12ºG 2,93±0,80 

Critério de êxito: MS fletem, cabeça levanta 

12ºF 3,33±0,49 
 

-1,49 

 

0,14 
12ºG 2,73±1,10 

Critério de êxito: MS fletem, cabeça levanta (2) 

12ºF 3,67±0,49 
 

-1,41 

 

0,16 
12ºG 3,27±0,80 

Critério de êxito: MS estendem, cabeça mergulha 

12ºF 3,27±0,59 
 

-1,24 

 

0,21 
12ºG 2,87±0,92 

Critério de êxito: MS estendem, cabeça mergulha (2) 

12ºF 3,60±0,63 
 

-1,21 

 

0,23 
12ºG 3,27±0,80 

Critério de êxito: Braçada até ao peito 

12ºF 2,80±0,78 
 

-1,12 

 

0,26 
12ºG 2,40±0,99 

Critério de êxito: Braçadaaté ao peito (2) 

12ºF 3,13±0,64 
 

-1,87 

 

0,06 
12ºG 2,47±1,06 

Critério de êxito: Pouco afastamento dos MS 

12ºF 2,47±0,92 
 

-0,83 

 

0,41 
12ºG 2,20±1,01 

Critério de êxito: Pouco afastamento dos MS (2) 

12ºF 2,93±0,80 
 

-1,34 

 

0,18 
12ºG 2,47±1,06 

*Diferenças significativas para Sig. ≤ 0,05. 

 



112 
 

Objetivo 2: Compreender a perceção dos alunos sobre o recurso dos 

métodos visuais para o ensino da técnica de bruços na natação (dados 

qualitativos). 

Através da análise das respostas fornecidas pelos alunos nas entrevistas 

realizadas, é possível verificar que as respostas de todos eles são unânimes. 

Todos os alunos entrevistados, sem exceção, têm a mesma opinião acerca do 

uso dos métodos visuais na disciplina de EF. Os alunos de ambas as turmas 

afirmam gostar destes métodos e destacam o seu benefício na sua 

aprendizagem. 

“Sim, eu gosto dos recursos visuais, acho que ajuda as pessoas a perceberem 

melhor as técnicas que têm de fazer e assim têm uma ajuda visual para 

saberem aquilo que têm de alcançar. Acho que é bom, o professor deve 

continuar.” 

(12ºG – Voz 3) 

“Gosto. Acho que são explícitos e nós conseguimos perceber bem quais são as 

técnicas que temos de usar.” 

(12ºG – Voz 8) 

“Sim. Ele mostra aqueles vídeos e depois para nós percebermos ele explica o 

movimento e acho que dá para perceber bem. (…) Prefiro o método das 

imagens porque eu conseguia ter uma melhor aprendizagem e conseguia fazer 

melhor os gestos.” 

(12ºF – Voz 9) 

“Sim. Torna-se mais fácil visualizar aquilo que o professor quer que nós 

façamos durante o exercício.” 

(12ºF – Voz 11) 

Além destas declarações, os alunos realçam, ainda, a sua preferência em 

relação aos métodos visuais quando comparados com os métodos mais 

tradicionais. Como justificação, os alunos destacam a melhor perceção dos 

movimentos e a maior facilidade em esclarecer eventuais dúvidas. 
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 “Sim, eu já tive natação fora da escola e lá os professores não utilizavam estes 

métodos visuais, mas eu acho que este aqui é mais benéfico porque ajuda as 

pessoas a perceberem o que têm de fazer.” 

(12ºG – Voz 3) 

“Com as imagens porque, lá está, só com o professor a falar dá para perceber 

mais ou menos o que estamos a fazer mal e o que devemos continuar a fazer, 

mas passado algum tempo acabamos por nos esquecer, enquanto que, com as 

imagens, a imagem fica mais presa no pensamento e acaba por durar mais 

tempo.” 

(12ºF – Voz 12) 

 “Gosto do método do professor (vídeos) porque nós podemos tirar todas as 

dúvidas, por isso eu prefiro o método dos vídeos porque, como eu disse, pelo 

menos para mim é mais fácil tentar imitar e ter uma melhor perceção de como 

é que vamos executar o movimento.” 

(12ºF – Voz 15) 

Porém, apesar da preferência dos alunos pelos métodos visuais e de referirem 

que estes são mais benéficos para a sua aprendizagem, ninguém descura a 

ação do professor durante a aula. Os alunos referem que o professor é 

essencial para o seu sucesso e para a sua evolução. A ação docente é a base 

de uma boa formação escolar e contribui para a construção de uma sociedade 

pensante (Freire, 1979). 

“Claro, isso é fundamental. Se ele é professor e nós somos alunos, ele sabe 

mais do que nós e nós temos de aprender com ele e temos de apanhar todo o 

tipo de dicas e todo o tipo de FB que ele nos dê de maneira a melhorarmos o 

nosso desempenho a EF.” 

(12ºG – Voz 6) 

“Sim, sim, acho que é importante. Ele está sempre atento, vê quem está e 

quem não está a fazer bem, chega lá e explica. E quem tem dúvidas está a 

vontade com ele para lhe perguntar e ele esclarece.” 
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(12ºF – Voz 9) 

“Sem dúvida, porque se o professor não corrigisse íamos continuar a cometer 

sempre o mesmo erro, por isso a ajuda do professor é importante.” 

(12ºF – Voz 16) 

 

Os resultados obtidos apontam para um certo contra-senso entre os dados 

quantitativos e os dados qualitativos. A análise quantitativa mostra que não há 

diferenças significativas entre a turma que teve aulas com recurso a métodos 

visuais e a turma que teve aulas sem esse recurso. Tal como já foi referido, o 

pouco tempo de exercitação e as características das turmas são as principais 

razões para estes resultados. No entanto, a análise qualitativa demonstra que 

os alunos preferem a utilização dos métodos visuais durante as aulas. Esta 

preferência não significa, necessariamente, que o recurso a estes métodos seja 

vantajoso para o processo de ensino-aprendizagem. Contudo, pode significar 

uma maior motivação e interesse dos alunos. Esta motivação acrescida pode 

ser benéfica, pois pode aumentar a predisposição dos alunos para assimilarem 

as matérias lecionadas. Posto isto, é possível afirmar que todo este processo 

está dependente do professor. Em última instância, independentemente das 

preferências dos alunos e das vantagens que o recurso a métodos visuais 

possa trazer, o professor não deixa de ser um agente fundamental no processo 

de ensino-aprendizagem. Quanto maior for o domínio do conteúdo do professor 

e quanto maior for a sua capacidade de comunicação, melhor será o processo 

de ensino-aprendizagem e mais perto estarão os alunos de terem sucesso. 

6.1.7. Conclusões 

O presente estudo tem como objetivos perceber se os métodos visuais facilitam 

a aprendizagem das técnicas de nado tendo em consideração os critérios de 

êxito da sua execução e compreender a perceção dos alunos sobre a utilização 

de métodos visuais no ensino da natação, particularmente no que às técnicas 

de nado diz respeito. Neste estudo participaram 31 alunos (7 do sexo feminino 

e 24 do sexo masculino) de duas turmas do 12º ano de escolaridade da ESP. 

Uma das turmas teve aulas de natação nas quais o professor utilizou o auxílio 
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de métodos visuais, enquanto na outra turma o professor não utilizou esses 

métodos. Os dados foram recolhidos através do preenchimento de uma grelha 

de avaliação com escala de um a quatro valores e através de entrevistas 

semiestruturadas. As entrevistas foram, posteriormente, transcritas e 

analisadas. Os restantes dados foram analisados através do programa SPSS 

Statistics 24. Os resultados não evidenciam diferenças significativas na 

evolução dos alunos das duas turmas, porém, estes referem o gosto e a 

preferência pelo uso dos métodos visuais nas aulas de EF. 
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7. Considerações Finais e Perspetivas Futuras 

Dou por concluído o meu ano de EP. Penso nele com alegria mas, também, 

com uma saudade imensa da escola e das pessoas. As emoções que senti 

durante este ano foram fabulosas e inesquecíveis. Que ano fantástico! Todos 

os anos de formação, quer na FADEUP quer na ESP, foram importantes para 

mim, no entanto, este foi sem dúvida o ano mais especial e mais marcante. É 

difícil relatar tudo o que vivi e senti ao longo desta experiência tão rica. Só 

quem passa pelo mesmo percebe na íntegra o que pretendo transmitir com 

estas palavras. Foram 9 meses de aprendizagem, 9 meses em que tive de sair 

da minha zona de conforto e enfrentar um desafio totalmente diferente de todos 

os que tinha enfrentado até então. Durante o EP coloquei à prova todos os 

conhecimentos que adquiri durante a minha formação. Tive a oportunidade de 

confrontar a teoria e a prática na primeira pessoa e admito que esse foi um dos 

grandes desafios desta experiência. Nem sempre foi fácil, não foi tudo um mar 

de rosas. Houve momentos bastante complicados, momentos em que a 

exigência foi altíssima e momentos em que o cansaço quase me venceu. No 

entanto, resolvi encará-los como encaro todas as situações da minha vida: com 

otimismo e um sorriso no rosto. 

No início do ano letivo sentia alguma ansiedade e algum nervosismo. 

Geralmente consigo controlar as minhas emoções e os meus sentimentos, 

porém desta vez foi necessário um esforço extra para o conseguir. Assim que o 

consegui fazer, comecei realmente a desfrutar do meu EP. Tentei aproveitar ao 

máximo cada momento, pois tratava-se de uma experiência única. Vivi tudo 

com a máxima intensidade e desfrutei imenso do meu ano de estágio! 

Felizmente, também tive a oportunidade de conhecer e de privar com pessoas 

fantásticas. Os funcionários da escola sempre foram extremamente simpáticos 

e sempre se mostraram disponíveis para ajudar em tudo o que fosse 

necessário. Os professores acolheram o nosso NE de braços abertos. 

Transmitiram-nos conhecimentos, contaram-nos histórias e trataram-nos como 

verdadeiros professores. Mas o melhor de tudo foi os alunos. Vão ser eles as 

melhores recordações. Foram fantásticos ao longo de todo o ano e o meu 

maior desejo era ter a possibilidade de voltar a ser professor deles em 

Setembro. Um dos meus maiores objetivos para este ano letivo era marcar 
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positivamente os meus alunos. Certamente não os marquei a todos da mesma 

forma, mas acredito plenamente que em algum momento desta etapa os 

inspirei, tal como eles me inspiraram a mim. No meio de tudo isto, tenho uma 

certeza: nunca os esquecerei. Foram os meus primeiros alunos, criamos uma 

relação muito positiva e vivemos juntos momentos fabulosos, como tal estarão 

sempre gravados na minha memória e no meu coração. 

Relembro o meu ano de estágio como um ano de aprendizagem, de 

descoberta, de procura pelo conhecimento e pela competência. Relembro-o, 

também, como um ano de emoções fortes, recheado de lutas e conquistas, 

recheado de desafios e vitórias. Relembro-o, sobretudo, com muito orgulho e 

muita saudade! 

Em relação ao futuro, não sei o que este me reserva. Mas há uma coisa que eu 

sei. A ambição que me caracteriza estará sempre presente em mim e irei em 

busca dos meus sonhos e dos meus objetivos com muita determinação e, 

acima de tudo, com um sorriso! 

“Não sou nada. 

Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. 

À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” 

(Álvaro de Campos, 1928) 
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ANEXO I – Planeamento Anual 

 

 

 

  

Períodos Matérias a 
Abordar 

Dia da Semana Espaço Nº de Aulas 
Previstas 

Data Prevista 

 
 
 

1º Período 
(09/09 a 16/12) 

Apresentação 3ª P1 1 13/09/2016 

Basquetebol 3ª P1 13 20/09/2016 a 
13/12/2016 

Ginástica 
Acrobática 

5ª SEG 11 15/09/2016 a 
15/12/2016 

2º Período 
(03/01 a 04/04) 

Futebol 3ª E1 13 03/01/2017 a 
04/04/2017 

Badminton 5ª P3 13 05/01/2017 a 
30/03/2017 

3º Período 
(19/04 a 06/06) 

Dança 3ª Piscina 5 02/05/2017 a 
06/06/2017 

Voleibol 5ª P2 6 20/04/2017 a 
01/06/2017 
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ANEXO II – Unidade Didática de Futebol 

 

 

  

Unidade Didática de Futebol 

Data 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 

Nº da Aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TO
R

N
EI

O
 D

E 
V

O
LE

IB
O

L 

H
ab

ili
d

ad
e

s 
M

o
to

ra
s 

 
 

 
Relação com 

bola 

Passe AD I/E E E E C      AS 

Receção AD I/E E E E C      AS 

Condução AD I/E E E E E E E C   AS 

Finta AD I/E E E E E E E C   AS 

Remate AD I/E E E E E E E C   AS 

Posição defensiva AD I/E E E E E E C    AS 

Desarme/Interceção AD I/E E E E E E C    AS 
 

Organização 
Ofensiva 

Penetração AD I/E E E E E E E C   AS 

Cobertura ofensiva AD  I/E E E E E E E E C AS 

Mobilidade AD  I/E E E E E E E E C AS 

Organização 
Defensiva 

Contenção AD I/E E E E E E E C   AS 

Cobertura defensiva AD  I/E E E E E E E E C AS 

Jogo 5x5 AD I/E E E E E E E E E C AS 

Fi
si

o
lo

gi
a 

d
o

 

Tr
e

in
o

 

 
Capacidades 
Condicionais 

Força X X X X X X X X X X X X X 

Velocidade X X X X X X X X X X X X X 

Resistência X X X X X X X X X X X X X 

Flexibilidade X X X X X X X X X X X X X 

 
Capacidades 

Coordenativas 

Reação X X X X X X X X X X X X X 

Orientação Espacial X X X X X X X X X X X X X 

Equilíbrio X X X X X X X X X X X X X 

C
u

lt
u

ra
 

D
e

sp
o

rt
iv

a 

História X X X X X X X X X X X X X 

Terminologia X X X X X X X X X X X X X 

Regulamento X X X X X X X X X X X X X 

Equipamentos X X X X X X X X X X X X X 

Instalações X X X X X X X X X X X X X 

C
o

n
ce

it
o

s 
P

si
co

ss
o

ci
ai

s Empenho X X X X X X X X X X X X X 

Autonomia X X X X X X X X X X X X X 

Cooperação X X X X X X X X X X X X X 

Fair-Play X X X X X X X X X X X X X 

Espírito de Equipa X X X X X X X X X X X X X 

Autoconfiança X X X X X X X X X X X X X 

Determinação X X X X X X X X X X X X X 

Superação X X X X X X X X X X X X X 

Respeito X X X X X X X X X X X X X 
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ANEXO III – Plano de Aula 

 

 

  

Plano de aula 

Docente: Data: Hora: Turma: Nº Alunos: Local: 

UnidadeDidática: Aula nº  Material: Duração: 

Função Didática:  

Objetivos:  

Parte 
da 

Aula 
 Objetivos Específicos Situação de Aprendizagem Critérios de Êxito 

P
ar

te
 In

ic
ia

l 

   

 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

e
n

ta
l 

   

 

P
ar

te
 F

in
al

 

   

 

Observações 
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ANEXO IV - Ficha de Auto-Avaliação 
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ANEXO V - Cartaz do Torneio de Basquetebol 3x3 
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ANEXO VI - Ficha de Avaliação do Estudo de Investigação-

Ação 
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ANEXO VII - Guião das entrevistas 

 

 

Guião das Entrevistas 

Objetivo: Compreender a perceção dos alunos sobre o recurso dos métodos 

visuais para o ensino da técnica de bruços na natação. 

12ºF 12ºG 

1 - Gostas do uso de métodos visuais 

no ensino da EF? Porquê? 

1 - Gostas do uso de métodos visuais 

no ensino da EF? Porquê? 

2 – Comparativamente com as 

técnicas anteriores onde tiveste 

acesso a métodos visuais, como é 

que te sentiste na aprendizagem da 

técnica de bruços sem esses 

métodos? 

2 – De que maneira o uso desses 

métodos te ajudou a melhorar e/ou te 

proporcionou um melhor ensino? 

3 – Qual o método que preferes: o 

método visual ou o método mais 

tradicional com instrução direta do 

professor? Qual é, para ti, mais 

benéfico para a aprendizagem dos 

alunos? 

3 – Qual o método que preferes: o 

método visual ou o método mais 

tradicional com instrução direta do 

professor? Qual é, para ti, mais 

benéfico para a aprendizagem dos 

alunos? 

4 – Qual é a tua opinião acerca da 

importância da ação do professor 

durante a aula? 

4 – Qual é a tua opinião acerca da 

importância da ação do professor 

durante a aula? 

 


