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Resumo 

Este documento único e pessoal tem como principal objetivo retratar todo o ano 

letivo vivido por mim na Escola Secundária de Rio Tinto. Nele estão descritas 

diversas experiências, sentimentos e vivências pelo qual passei neste ano 

fantástico. O estágio profissional é de extrema importância no currículo do 

estudante-estagiário, uma vez que é o primeiro momento de contacto com 

alunos, professores e assistentes educativos reais. É uma oportunidade única 

repleta de aprendizagens que nos permite desenvolver não só como 

profissionais, mas também como pessoas. É aqui também, que aplicamos toda 

uma panóplia de conhecimentos que nos foi fornecida pelas diversas instituições 

por onde passámos, porém, é vital não errar muito, pois não podemos 

comprometer o desenvolvimento dos alunos. Desta forma, este relatório de 

estágio foi dividido em seis capítulos principais, sendo que a maior parte foi 

transformada num universo chamado “futsal” e o “treino desportivo”. O primeiro 

capítulo, “Início da época”, contextualiza todo o documento; o segundo, 

“Dimensão pessoal – o “eu” enquanto jogador e pessoa”, apresenta o meu 

percurso de vida, assim como as expetativas e entendimento sobre o estágio 

profissional; o terceiro “Enquadramento da prática profissional” caracteriza o 

contexto pelo qual passei; o quarto, “Realização da prática profissional”, é 

subdividido em três áreas: “Organização e gestão do processo de treino”, “Massa 

associativa” e “Desenvolvimento profissional”, e é aqui que está presente todo o 

processo ensino-aprendizagem exercido; no quinto capítulo “Professor VS 

Treinador: Os problemas encontrados por um professor estagiário em contexto 

escolar” apresenta-se um breve estudo de investigação; e por fim, o sexto 

capítulo, “O fim da época e o futuro”, exprime uma reflexão final acerca do 

estágio profissional, assim como a perspetiva para o futuro. 
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PROFESSOR; TREINADOR. 
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Abstract 

 

This unique and personal document has the main objective describing the entirety 

of my academic year at the Secondary School of Rio Tinto. In it are written many 

experiences and feelings that I was exposed to during this year. The internship 

is extremely important in a student-trainee's curriculum, since it represents our 

first contact with the students, teachers and real educational assistants. This is a 

one-of-a-kind opportunity full of learning, which allows us to develop not only as 

professionals but as humans. It's here that we apply all the knowledge that was 

taught to us at the different institutions we came from, however, it's vital not to 

make too many mistakes because we can't compromise the students' 

development. Hence, this internship report was divided into six main chapters 

and a major part was transformed into a universe called "Futsal" and "Sports 

Training". The first chapter, "Start of the season", contextualizes the whole 

document; the second, "Personal dimension - The "me" as a player and person", 

presents my course of life, as well as expectations and understanding about my 

professional internship; the third chapter, "Framework of professional practice", 

describes the context of what I've been through; the fourth chapter, "Realization 

of professional practice" it's subdivided into three areas: "Organization and 

management of the training process”, "Associative mass" and "Professional 

development", and it’s here that the whole teaching-learning process is present; 

in the fifth chapter, "Teacher VS coach: The problems found by a teacher-trainee 

in school context", it is introduced a brief research study; and, finally, the sixth 

chapter, "The end of season and the future", expresses one final reflection about 

the professional internship, like a future perspective.     

  

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERNSHIP; 

TEACHER; COACH. 
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1. O início da época 

 

 Este relatório de estágio é o culminar do estágio profissional (EP) e é parte 

integrante do plano de estudos do Mestrado em Ensino de Educação Física (EF) 

nos Ensinos Básicos e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP). Nele está inserida uma história única e específica de um 

professor-estagiário que vivenciou uma experiência repleta de aprendizagens 

positivas na Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT), no ano letivo 2016/2017. 

Foi elaborado tendo em consideração uma analogia à modalidade de futsal, 

assim como ao treino desportivo. Desta forma, os capítulos foram transformados 

em “conteúdos” de treino no futsal, existindo sempre uma breve descrição e 

comparação entre estes dois meios/termos.  

 Durante este ano letivo, a ESRT recebeu um Núcleo de Estágio (NE), 

constituído por quatro elementos (onde estava inserido), orientados por uma 

Professora Orientadora (PO) da FADEUP e um Professor Cooperante (PC) 

residente. As aprendizagens resultaram de uma interação dentro do NE, assim 

como uma vivência de toda a comunidade escolar no qual estive intimamente 

ligado. Todos os problemas e dilemas encontrados eram discutidos em sede de 

NE, havendo uma participação ativa de todos os intervenientes neste processo 

(NE, PC e PO). Ou seja, foi através de um trabalho cooperativo que enfrentamos 

os mais diversos obstáculos, havendo assim um espírito de entreajuda entre os 

elementos do NE.  

  Relativamente à minha prática, tive a meu cargo uma turma residente do 

ensino secundário (12º ano) e uma turma partilhada de ensino básico (5º ano). 

Na primeira, todos os processos de gestão e organização, assim como os seus 

problemas eram vivenciados e refletidos apenas por mim, porém, no segundo 

caso, todo o NE teve uma participação ativa sobre ele. Ou seja, no início do ano 

letivo as Unidades didáticas (UD) foram distribuídas pelos elementos do NE, 

fazendo com que planeássemos, realizássemos e avaliássemos apenas 

algumas partes deste processo. Embora acompanhássemos os problemas e 

situações desta turma, não estivemos de forma tão ativa e presente em 
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comparação com a turma residente. Fiz também parte do Desporto Escolar da 

escola (DE), na modalidade de futsal juvenil (masculino). Nesta atividade 

extracurricular, participei de forma ativa em todos os treinos e jogos, tentando 

ajudar a equipa nas mais diversas componentes. Aqui tive a sorte de 

acompanhar um professor que me deu liberdade para elaborar e conduzir alguns 

treinos, assim como assumir a equipa em alguns jogos. 

 Desta forma, este documento tem como principal finalidade retratar o meu 

percurso na ESRT, estando dividido em seis importantes capítulos: o primeiro 

“Início da época” contextualiza todo o documento; o segundo “Dimensão pessoal 

– o “eu” enquanto jogador e pessoa”, apresenta o meu percurso de vida, assim 

como as expetativas e entendimento sobre o estágio profissional; o terceiro 

“Enquadramento da prática profissional” caracteriza o contexto pelo qual passei; 

o quarto “Realização da prática profissional” é subdividido em três áreas: 

“Organização e gestão do processo de treino”, “Massa associativa” e 

“Desenvolvimento profissional” e é aqui que está presente todo o processo 

ensino-aprendizagem exercido; no quinto capítulo “Professor VS Treinador: Os 

problemas encontrados por um professor estagiário em contexto escolar” 

apresenta-se um breve estudo de investigação; e por fim, o sexto capítulo “O fim 

da época e o futuro” exprime uma reflexão final acerca do estágio profissional, 

assim como a perspetiva para o futuro.      
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2. Dimensão Pessoal – O “eu” enquanto jogador e pessoa 

 

2.1 Apresentação do jogador 

 Pedro Miguel Pinto Ferreira da Cunha, nascido a 22 de fevereiro de 1994, 

natural da fantástica cidade de Rio Tinto (Porto). Um apaixonado pelo desporto 

(em geral), mas principalmente pela modalidade mais espetacular do mundo, 

que é o futsal (não confundir com futebol)! 

 Pessoa calma, trabalhadora, orgulhosa e muito teimosa, que gosta de 

fazer tudo com antecedência, que não gosta de se atrasar e que adora comer. 

Pessoa responsável e preocupada (até de mais), que de tudo faz pelos seus. 

  Filho de pais mais velhos que o habitual, gosto sempre de referenciar que 

sou tio de um sobrinho mais velho que eu, tenho (meios) irmãos que podiam ser 

meus pais, e pais que podiam ser meus avós. Uma família um pouco fora do 

habitual portanto. Aliás, eu nasci um pouco fora dos prazos ditos “normais” 

impostos pela sociedade. Posso dizer que a minha infância não foi igual à maior 

parte dos meus colegas, derivado a isso mesmo, aos meus pais serem mais 

velhos que o habitual, no entanto, ninguém me impediu de seguir os meus 

sonhos e, apesar de todas as opiniões ‘estrangeiras’ que consideram o desporto 

inútil, os meus progenitores sempre apoiaram todas as minhas opções e, 

atualmente, aqui me encontro, a seguir a minha paixão e a lutar por um lugar nos 

“clubes” de maior reputação do país.  

 

 2.2 Formação desportiva 

 A formação desportiva na criança torna-se vital pois, segundo Gomes 

(2001) é importante que a criança desde cedo, desenvolva a capacidade de 

liderança, de autodisciplina, de cooperação, de competição, de desportividade, 

de autorrealização e de autoconfiança, ou seja, que lhe sejam proporcionadas 

experiências que promovam a formação do seu carácter e personalidade. 

Segundo o mesmo autor, o desporto constitui também, um contexto onde o 

jovem pode fazer novos amigos, e o próprio clube, pode ser um lugar de convívio 

e socialização.   
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 Desde os meus 6 anos comecei a praticar desporto, primeiro a natação 

(porque o meu pai não me deixou ir para o karaté…) onde estive 4 anos, depois 

o andebol (onde só fui meia dúzia de vezes e vi logo que não era desporto para 

mim) e por fim o futsal. Este último foi onde dediquei 8 anos da minha vida 

enquanto jogador. Era o típico menino que ia para escola e passava todos os 

intervalos a jogar à bola. Quando não existia uma bola, uma pedra, uma garrafa 

de água vazia, uma lata, qualquer objeto servia para dar uns “chutos”. Já a minha 

mãe, essa não achava muita piada, visto que as calças rotas e as sapatilhas 

estragadas eram frequentes. Talvez umas botas “biqueira de aço” teriam sido 

ideais na altura. 

 A natação foi claramente imposto pelos meus pais que, sabendo o filho 

que tinham (relação muito íntima pela água, sobretudo aquela presente nas 

praias), já previam algumas desgraças. Como já referenciei anteriormente, na 

altura não achei muita piada, porém hoje dou muito valor a tal opção. A 

locomoção no meio aquático é de facto formidável e fornece às pessoas uma 

grande valência: a segurança perante situações menos favoráveis neste meio.    

 O futsal surgiu na minha vida por intervenção de um amigo de infância 

que, sem querer, me levou para a maior aventura da minha vida. Como na altura 

tinha ligeiro excesso de peso (mas ao mesmo tempo era ágil e rápido), a posição 

definida foi, obviamente, a de guarda-redes. E assim, em Valbom, começou a 

minha carreira desportiva, logo no primeiro ano como capitão. Durante sete anos 

pratiquei esta modalidade no mesmo clube (já pertencia à mobília da casa 

portanto) e, sem que nada o antevisse, tive que me deslocar para a Maia, no 

meu primeiro ano de sénior, para continuar a jogar. Como os treinos eram 

demasiado tarde, e a faculdade era mais importante, tive que deixar muito 

precocemente a vida de atleta e ingressei na vida de treinador, a qual mais tarde 

irei referir.  

 

 2.3 Formação académica 

 A minha formação académica começou aos dez anos, quando entrei para 

a escola básica Marques de Leitão (Valbom) onde nunca fui um aluno de 
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excelência, fui a típica criança que gostava muito de brincar e de falar (sem, 

contudo, destabilizar muito, claro) que tirava muitos “quatros”, poucos “três” e 

“cinco” (é sabido que a EF esta nota era sempre garantida). No entanto, à medida 

que os anos iam passando, as classificações iam aumentando, os “três” 

passaram a ser substituídos por diversos “quatro” e “cinco”, muito derivado à 

pressão imposta pelos meus pais (mais do lado paterno). No fim do segundo e 

terceiro ciclo, fui obrigado a mudar-me para a escola secundária deste mesmo 

agrupamento e foi aqui que acabei o ensino secundário. A escola secundária de 

Valbom foi a minha “casa” durante três anos, e dela não tinha as melhores 

impressões. Chegou inclusive a constar na última posição do ranking das 

escolas do país. Ranking este que em nada traduz o que passei e aprendi por lá 

até porque, não respeita o próprio espaço escolar e não tem em conta o 

importante papel social na escolarização da população (Machado & Alves, 

2014). Na “pior” escola do país, passei momentos brilhantes e poucos momentos 

maus, diga-se de passagem. Proporcionou-me a continuidade da minha 

evolução e, um exemplo disso mesmo foi no fim do 12º ano, ter pertencido ao 

quadro de mérito desta escola, com muito orgulho. O aluno “médio” e/ou 

“razoável” passou a ser bom aluno e daqui tive que tomar outra importante 

decisão na minha vida: o caminho do desporto. Esta opção não foi clara na 

altura, mas a paixão falou mais alto.    

 Foi a partir daqui que ingressei no Instituto Superior da Maia (ISMAI), uma 

vez que, face há minha indefinição na altura, deixei passar a data dos pré-

requisitos. Nesta área, o interesse foi imenso, e concluí facilmente o curso no 

ano de 2015, onde optei por dar continuidade aos estudos e ingressei na 

FADEUP, no mestrado de ensino da EF e desporto no ensino básico e 

secundário. Esta opção foi algo fácil, visto que queria aprender e ensinar as mais 

diversas matérias acerca da EF, e não apenas futsal. Esta opção foi também 

tomada com o objetivo de tentar mudar um pouco a mentalidade das pessoas 

pois a “ginástica” (como algumas pessoas vulgarmente chamam à EF), não 

serve só para entreter os meninos. Não. A EF é bastante mais que isso! A EF 

ensina a ser-se proficiente nas várias matérias de ensino, ensina a saber lidar 

com as pessoas, a gostar do seu próprio corpo, a aprender normas, valores, 
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regras… em suma, ajuda a formar cidadãos. Quero tentar dignificar a nossa 

disciplina! Ajudar a colocá-la no sítio onde deve estar, ao nível das outras 

disciplinas. Nós não somos apenas mais um, estamos aqui e merecemos que 

nos respeitem.  

 Porém, esta transição (ISMAI – FADEUP), não foi nada fácil. Os “Ismaitos” 

(apelido dado aos estudantes oriundos do ISMAI) eram considerados pessoas 

incompetentes e a integração neste meio foi algo difícil. Só a consegui fazer em 

pleno no segundo semestre do primeiro ano de mestrado. Nesta fase, e com a 

saída de algumas pessoas para outras turmas, tudo foi mais fácil, e fiz parte de 

uma turma onde éramos unidos, um grupo de “boas pessoas” onde a cooperação 

e a entreajuda eram as palavras-chave. A partir daqui, juntos, destronámos os 

diversos obstáculos que nos apareceram à frente. Esta turma foi separada pelos 

diversos núcleos à volta da zona norte do país, contudo o mesmo espírito 

permanece entre nós. 

 

 2.4 Experiência profissional 

 Como já referi anteriormente, devido aos cansativos e tardios (até à meia 

noite ou mais tarde) treinos de futsal, fui obrigado a deixar o sonho de qualquer 

criança, ser jogador de futsal. Como gostava (e gosto) muito desta modalidade, 

não a podia deixar de parte e, aos meus 19 anos, nasceu o Pedro Cunha versão 

treinador. Versão esta que foi criada enquanto estava no terceiro ano da 

licenciatura de EF e Desporto, no ISMAI. 

 Tudo começou com um convite do Grupo Desportivo do Viso, para ser 

jogador lá, contudo, devido ao que expliquei anteriormente, a resposta negativa 

foi imediata. Porém, sabendo os dirigentes das minhas outras valências (a 

frequentar a licenciatura na altura), surgiu uma nova proposta, a de preparador 

físico e treinador adjunto no escalão sénior de futsal. A resposta aí foi imediata, 

um grande e redondo “sim” apareceu, contudo as perguntas e receios 

começaram a surgir de imediato. A palavra “bairro” assusta muita gente devido 

aos inúmeros estereótipos e preconceitos criados em relação a ela, e eu não fui 

diferente. Para além disso, os avisos para ter uma postura “militar” e “rígida” logo 
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desde cedo foram frequentes, o que porém não aconteceu. Esta primeira 

experiência foi extremamente enriquecedora, o nome “Pedro” era repetido várias 

vezes ao longo do treino e a aprendizagem tanto minha, como dos atletas e das 

pessoas que nos acompanhavam, foi imensa. Daqui conseguimos subir de 

divisão, fomos campeões da primeira divisão distrital e surpreendentemente, 

fomos vice campeões da taça da Associação de Futebol do Porto (AFP), (boa 

maneira de começar a carreira enquanto treinador!). No ano seguinte, fui 

convidado para integrar a equipa técnica do Gondomar Futsal (que pertencia à 

divisão de elite da AFP, duas divisões acima do Viso) e assim aceitei mais um 

desafio. Desafio este que foi mais exigente e complicado, devido à divisão que 

pertenciam também. Desta experiência criei duas grandes amizades e, 

atualmente estou inserido numa equipa técnica (Sporting Clube de Arcozelo) 

com uma delas. Destes três anos na posição de treinador (adjunto), a 

aprendizagem foi tremenda, desde os complexos processos ofensivos e 

defensivos, até às múltiplas teias de relações que estabelecemos, quer com os 

atletas, quer com os nossos dirigentes e elementos das outras equipas, árbitros, 

comunicação social, entre outros. Esta curta experiência como treinador, trouxe-

me imensas vantagens para o ensino, mas também me trouxe alguns problemas, 

como poderemos ver mais à frente no estudo de investigação apresentado neste 

relatório.   

 

2.5 Expetativas em relação à época 2016-2017 

 No início de todas as épocas desportivas as expectativas são sempre 

muito altas (por vezes até irrealistas), dependendo também das condições 

espaciais, humanas e temporais que temos presente. Neste caso, todas essas 

condições estavam reunidas, o espaço forneceu-nos tudo o que precisávamos, 

o tempo, embora que curto, foi suficiente para que os nossos alunos 

aprendessem efetivamente os conteúdos propostos e, por último, os recursos 

humanos, eles também fantásticos, desde os alunos até a alguns colegas de 

trabalho e auxiliares educativos, não esquecendo, como é óbvio, os dois 

professores que sempre nos acompanharam (PC e PO). 
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 Assim, no início do ano, sempre esperei que o EP fosse um ano diferente, 

que fosse fantástico e repleto de experiências boas e enriquecedoras para o meu 

currículo e formação do meu “eu” pessoal e profissional. Este “eu” pessoal que 

esteve em constante formação e mutação e que se cruzou com a formação que 

me foi fornecida pelas instituições por onde passei, formando um professor-

estagiário diferente das minhas colegas do NE. Esperava ver a transição de 

aluno para professor consolidada aplicando o meu conhecimento da melhor 

maneira, não reproduzindo/imitando aulas de professores que já tive e que, 

simplesmente, davam uma bola aos seus alunos para estes se “entreterem”. 

Esperava conseguir valorizar e dignificar a disciplina de EF, visto que esta não é 

somente uma disciplina para os alunos ficarem “mais contentes” ou para 

“gastarem energias”. A EF é muito mais que isso! Para além das componentes 

técnicas e táticas das diferentes modalidades, é uma disciplina onde se 

transmitem valores e regras, onde se respeitam os outros, onde se coopera com 

os colegas, onde se aprende a cuidar da sua própria higiene e onde se valoriza 

o próprio corpo.  

Com este ano não aprendi a ser professor (nem perto disso), pois a 

profissão de professor constrói-se à medida que o tempo vai passando, contudo 

ganhei mais “ferramentas para a minha bagagem”. No fundo, ganhei mais 

experiência e vivências para que no futuro possa resolver os problemas e as 

situações de maneira mais eficiente. Esperava conseguir atender às 

características individuais de cada aluno, embora me parecesse extremamente 

difícil pois as turmas eram constituídas por muitos alunos (mais propriamente 

trinta).  

 Esperava conseguir aplicar o conhecimento que tenho e, sobretudo, 

aprender bastante sem errar muito, pois não podia comprometer a formação dos 

meus alunos, aspeto este que me assustava bastante.  

Esperava que o ano de EP me satisfizesse profissionalmente, pois tinha 

(e tenho) noção que provavelmente não iria lecionar num futuro a curto prazo. 

Contudo, não me arrependi de ter escolhido esta profissão pois “quem corre por 

gosto não cansa”, e não me vejo noutra área a não ser o ensino ou o treino. 

Esperava envolver-me no ambiente escolar e não somente lecionar e observar 
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algumas aulas. Esperava que tanto o PC, como a PO da FADEUP, estivessem 

do nosso lado, atendendo às nossas questões da melhor maneira. Com isto não 

quero dizer que eles nos fornecessem “receitas”, até porque estávamos num 

mestrado e não é esse o objetivo. Esperava que nos guiassem para determinado 

caminho e, principalmente, que nos obrigassem a pensar e a refletir para 

conseguirmos crescer enquanto profissionais e pessoas. Esperava envolver-me 

com os outros professores, com os auxiliares educativos, conhecer a escola em 

profundidade e o contexto em que está inserida. No fundo, esperava sentir o que 

é a escola na sua essência!  

 

2.6 Expetativas a meio da época   

 À medida que a época vai decorrendo, todos os intervenientes neste 

processo vão caindo na realidade e são confrontados com as expetativas que 

tiveram no início da época. No meu caso, posso dizer que tive a sorte de (quase) 

todas serem cumpridas e de facto, o EP foi um ano “diferente”, um ano 

“fantástico”, “repleto de experiências boas e enriquecedoras para o meu currículo 

e formação do meu “eu pessoal” e profissional.  

 Penso que não cometi nenhum erro grave que pusesse em causa a 

aprendizagem dos meus alunos, pois, senão, também não estava aqui presente 

hoje. Não me acomodei nem vi esta disciplina como (infelizmente) alguns dos 

professores de EF a vêem. Penso que consegui valorizar os meus alunos para 

além dos aspetos táticos e técnicos de todas as modalidades e fi-los crescer 

enquanto pessoas e isso sim, é extremamente concretizador. Consegui assim, 

valorizar de certa forma a nossa disciplina, defendendo-a com “unhas e dentes” 

perante toda a gente, mesmo que ainda existam pessoas nas escolas que 

continuam a ver a EF como uma disciplina que serve para os alunos “libertarem 

energias e se entreterem”.  

 Penso que consegui envolver-me no ambiente escolar e hoje, na ESRT, 

todos os funcionários e a maior parte dos professores conhecem o professor 

Pedro Cunha, aquele que andava sempre com um fato de treino e com o apito 

pendurado ao pescoço ou no bolso. Em relação aos dois professores que nos 

acompanharam (PC e PO), estes tiveram uma importante ação sobre a minha 
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construção enquanto professor e pessoa. Estiveram sempre presentes, quer nos 

bons, quer nos maus momentos, fornecendo quando necessário, o colchão para 

nos amparar a queda ou, a falta dele, para nos alertar para a realidade. Sem 

estas duas pessoas, o EP seria impossível de se realizar. 

 Em suma, penso que consegui fazer o que desde início queria. Deixar um 

pouco a minha marca nesta escola. Mesmo que seja por uns breves meses, não 

fui simplesmente um professor “fazedor” e envolvi-me em todas as partes e 

componentes da escola. Desde a professora de português, passando pela de 

matemática, pelo porteiro, pelos colegas de EF, e até mesmo pelas empregadas 

de limpeza e do bar, toda a gente conhece o “professor”, aquela pessoa com 

vinte e três anos, que aparenta ter trinta, o benfiquista educado, sempre bem-

disposto, que brinca com toda a gente, sem contudo descurar o profissionalismo 

e competência desta fantástica profissão.   

     

2.7 O meu entendimento sobre o estágio profissional 

Segundo Batista e Queirós (2013, p. 47), “a situação de estágio em 

contexto real de prática profissional, constitui uma peça fundamental da estrutura 

formal da socialização inicial da profissão, isto é, no processo pelo qual os 

candidatos à profissão vão passando de uma participação periférica para uma 

participação mais interna, mais ativa e mais autónoma, no seio da comunidade 

docente, através de um processo, que se quer gradual e refletido, de imersão na 

cultura profissional e de configuração e reconfiguração das suas identidades 

profissionais.” 

No meu ponto de vista, o EP assumiu aqui uma extrema importância na 

construção da profissão de professor dentro do aluno estagiário. No primeiro ano 

do mestrado, mais propriamente no segundo semestre, lecionamos aulas aos 

nossos colegas da turma (prática pedagógica simulada) e a alunos de duas 

escolas diferentes (Areosa e Paranhos). No primeiro caso, os “nossos” alunos 

são pessoas muito diferentes das que encontramos na escola, uma vez que são 

bastante hábeis a nível motor e não criam problemas aos professores, realidade 

esta que está muito fora do panorama da escola a nível nacional. No segundo 

caso, embora estejamos em contato com alunos “reais”, a prática pedagógica 
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está organizada para que, em cada aula, estejam no mínimo, quatro a cinco 

professores a lecionarem. Mais uma vez, esta situação, embora mais real do que 

a anterior, distancia-se bastante da realidade da escola, visto que é um professor 

a lecionar a aula e não vários. Assim sendo, o EP, foi o primeiro momento de 

contacto com a realidade. Foi aqui que o professor estagiário entrou em contacto 

com os seus alunos que estiveram num determinado meio, com determinado tipo 

de características e os seus próprios problemas. Foi aqui, também, que o 

professor estagiário conheceu pela primeira vez a realidade do diretor de turma 

por exemplo, assim como a realidade do DE, que na faculdade nos é transmitido 

apenas pela teoria. Foi aqui que aplicamos todo o nosso conhecimento teórico 

que nos foi fornecido, em campo, contudo esta fase acarreta um grande cargo 

de responsabilidade, uma vez que estivemos a lidar com pessoas e não 

pudemos cometer erros graves. Ser professor estagiário foi, no meu ponto de 

vista, aprender sem errar muito, para que não comprometamos a formação dos 

nossos alunos. Sendo assim, é necessária uma formação de professores 

construída dentro da profissão (Nóvoa, 2009) e o estágio foi a realidade mais 

próxima desta situação.    
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3. Enquadramento da prática profissional 

 

3.1 O recinto desportivo1 

 O recinto desportivo é um local amplo, que contempla não só o terreno de 

jogo (campo), como as bancadas, as casas de banhos, os balneários e toda uma 

panóplia de espaços que visa o bem-estar das pessoas que o frequentam. É um 

local onde se pratica exercício físico e desporto, e onde se fazem uma grande 

quantidade de atividades, independentemente de qual seja a sua natureza. Por 

estas razões, pode facilmente ser comparada à escola como instituição.   

 Escola esta, que se encontra responsável pela promoção e 

desenvolvimento do ser humano íntegro e integral. Desde os primórdios da 

humanidade que o homem procura o conhecimento e a aprendizagem de tudo 

aquilo que se apresenta perante ele, sendo esta uma necessidade inata. Desta 

forma, como ser social e relacional, teve a necessidade de centralizar e 

institucionalizar os saberes e experiências, como forma de fazer proliferar a 

cultura, de produzir e de reproduzir o conhecimento, de transformar e de 

humanizar.  

 No contexto institucional, a escola apresenta-se como forma de 

socialização, de relacionamento entre pessoas, de abertura e contacto com a 

comunidade através da partilha de valores, princípios e conhecimentos, de 

construção de rotinas e de criação de novos hábitos de trabalho. É o espaço 

material e imaterial para edificar o ser humano, evitando construí-lo e moldá-lo 

aos olhos de um padrão, nutrindo-o de ferramentas, asas e vontades para se 

estruturar como membro ativo na sociedade. Perante esta importância na 

construção do indivíduo como ser social, cultural e comunitário, que a mesma 

deve incluir, em todas as suas decisões e políticas educativas, todos os 

intervenientes da comunidade educativa e da comunidade envolvente. Como 

refere Azevedo (2010, p. 20) “as escolas são preciosas instituições da 

comunidade local (…) ao serviço da educação escolar (…), são organizações 

com uma missão educativa específica e, por isso, entrelaçadas com outras 

                                            
1 Excerto elaborado e partilhado por todos os elementos do NE. 
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instituições da comunidade (...) em prol de um bem comum, em especial em prol 

de uma educação de qualidade de todos os cidadãos.” Contudo, com a crescente 

heterogeneidade da sociedade, multiculturalidade e consequente diversidade 

escolar, cada vez mais nos deparamos com alunos de diversas culturas, com 

diferentes necessidades, gostos, interesses, formas de agir e de pensar. Neste 

sentido, a escola institucionalizada encontra-se bastante limitada porque 

pressupõem um currículo universal e uniforme para todos, onde os alunos são 

considerados como um todo, com as mesmas especificidades e necessidades. 

Como defende Bento e Constantino (2007, p. 48), “a escola deixou de ter uma 

missão específica, melhor dizendo, tornou-se uma “sopeira” ou “diarista”, uma 

criada para todo o serviço, uma instituição investida de todas as missões 

possíveis e imagináveis”. Face a esta realidade, apresenta-se como primordial a 

conceção de escolas capazes de integrar esta multiculturalidade e subjetividade, 

aproveitando a criatividade, impulsividade e vivacidade dos alunos como 

elemento basilar dos seus currículos, políticas e estratégias educativas, o que 

nos é revelado através do carácter geral do Projeto Educativo de Escola (PEE) 

do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3 (AERT3). Trata-se de um PEE 

“centrado em estratégias inovadoras de combate ao insucesso escolar, num 

processo criativo e rigoroso de gestão do currículo envolvendo todos os agentes 

educativos o que é fundamental para proporcionar uma integração bem-

sucedida dos alunos, famílias e comunidades no mundo complexo em que 

vivemos”2. O AERT3 “com os pés na terra e os olhos no mundo” define, neste 

Projeto, “a sua estratégia de aperfeiçoamento e a intenção de conseguir um 

maior grau de autonomia no processo de decisão.”3 Um projeto que se assume 

ambicioso na construção e criação de ligações entre os intervenientes no 

processo educativo, sugerindo um trabalho de partilha e cooperação contínuos 

ao longo da passagem de cada entidade pela escola. 

 

                                            
2 Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3. (2013-2017). 
3 Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3. (2013-2017). 
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 3.2 O terreno de jogo  

 O terreno de jogo (usualmente chamado de campo) pode facilmente ser 

comparado com a escola onde estagiámos, visto que toda a equipa joga dentro 

de um retângulo de, no mínimo, quarenta por vinte metros, delimitada apenas 

por quatro linhas. Contudo, estas medidas podem variar, dependendo do campo 

em que jogámos e cada equipa pode tirar proveito disso mesmo. Assim, o terreno 

de jogo fornece, de uma certa forma, vantagem às equipas que jogam em “casa”, 

visto que sabem quais são os seus segredos mais profundos. Neste campo, é 

onde tudo acontece, todas as jogadas ensaiadas, ações ofensivas e defensivas, 

e todo o espetáculo e magia inerente à modalidade e ao desporto. 

 Assim, a minha primeira opção foi a ESRT. Esta opção deveu-se ao facto 

de ser natural de Rio Tinto e conhecer um pouco acerca deste campo em que 

fui inserido. A ESRT foi fundada em Junho de 1982 e situa-se, na atualidade, na 

Travessa da Cavada Nova, 4435-162, Rio Tinto. Esta tem como missão “apoiar 

toda a atividade pedagógica, numa relação onde todos os agentes educativos 

se envolvem, se opulentam e aprendem.”4 Os alunos nela inscritos, podem 

frequentar o ensino secundário, ensino noturno, cursos de formação e educação, 

cursos de formação complementar e cursos profissionais. Este último contempla 

cursos como o de técnico de eletrónica, automação e computadores, técnico de 

turismo e técnico auxiliar de saúde. 

Esta escola é sede do AERT3 que foi criado em 2012 e é constituído por 

oito escolas. Ao todo, contém 122 turmas, 3135 alunos, 9 escolas e 233 

professores. 

A área de abrangência é considerável, uma vez que acolhe alunos das 

freguesias de Rio Tinto, Baguim do Monte e Fânzeres. Para lá destas freguesias, 

a ESRT recebe também alunos oriundos de outras freguesias do concelho. 

A escola apresenta excelentes condições físicas contemplando uma 

secretaria, uma biblioteca e um centro de recursos, um bar, um refeitório, uma 

loja escolar, uma zona polivalente, dois auditórios, vários pavilhões com salas 

preparadas para ensinar os alunos em cada um dos seus cursos, uma zona 

                                            
4 Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3. (2013-2017). 
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destinada à direção da escola, uma sala de trabalho de professores, uma sala 

de descanso dos professores, uma sala dos alunos, uma sala de funcionários, 

várias casas de banho espalhadas pelo recinto escolar que se encontram bem 

equipadas e preparadas para portadores de deficiência, bem como uma entrada 

principal e um amplo espaço exterior que rodeia todos os edifícios escolares. 

Esta escola foi há poucos anos alvo de um processo de requalificação, no 

âmbito da intervenção do Parque Escolar, contando, neste momento, com 

ótimas infraestruturas propícias ao desenvolvimento do processo educativo. 

No que concerne à prática desportiva, a escola conta com sete espaços: 

um pavilhão gimnodesportivo (que é dividido em três espaços: G1, G2 e G3), 

com bancada, seis tabelas de basquetebol, duas balizas e possibilidade de 

montagem de três campos de voleibol; um pavilhão de menores dimensões (G4) 

com quatro tabelas de basquetebol, duas balizas e possibilidade de montagem 

de duas redes de voleibol; uma sala de ginástica/dança (G5) com espelhos e 

uma pequena varanda; um campo exterior multiusos (G6) com bancada, quatro 

tabelas de basquetebol e duas balizas; e dois campos de ténis (G7) com quatro 

tabelas de basquetebol. Está preparada para acolher todo o tipo de desportos 

coletivos, assim como alguns desportos individuais. A improvisação de material 

torna-se aqui fundamental. Por exemplo, na lecionação da modalidade de 

voleibol, usámos muitas vezes uma fita de plástico ao longo da largura do campo 

(espaços interiores) ou entre duas tabelas de basquetebol (espaços exteriores). 

Esta escola não está preparada para a lecionação de desportos aquáticos e 

golfe, por exemplo, contudo, o DE possui no seu leque a natação, que é realizada 

nas piscinas municipais de Rio Tinto.     

A ocupação dos espaços ao longo do ano é estabelecida pelo roulement 

das instalações, deste modo cada professor poderá planear as suas aulas em 

função do espaço que lhe é destinado. Note-se que o roulement foi elaborado de 

maneira a que os espaços estejam definidos para todo o período, o que facilita 

todo o processo de planificação das aulas de EF, contudo o número de alunos 

que esta escola contempla, constitui por vezes um entrave, uma vez que os 

espaços externos ficam inutilizados nos momentos em que as condições 

climatéricas não são favoráveis. Devido a este constrangimento, a partilha de 
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espaços aumenta e consequentemente, diminui o espaço para cada turma. 

Quanto a este assunto, o grupo de EF tem algumas regras bem claras: quando 

o espaço G6 e/ou G7 fica inutilizável devido às condições meteorológicas (ou 

qualquer outro fator impeditório), o professor terá de se deslocar para G4 e G2 

(respetivamente) e dividir o espaço com o professor lá presente. Se a divisão do 

espaço G4 não apresenta grandes problemas, o mesmo não acontece com a 

divisão do espaço G2. Esta parcela de campo é a maior comparativamente com 

G1 e G3, porém, a sua divisão a meio, traduz-se muitas das vezes em trinta 

alunos em 10 m2. Quando se trata de alunos do secundário, isto ainda se torna 

mais grave pois a sua constituição física é mais robusta comparativamente aos 

alunos do ensino básico. Resumidamente, no pior dos cenários, poderemos ter 

quatro professores a dividir um espaço de 40x20 metros.  

“A aula de hoje foi marcada essencialmente pelo pouco espaço que existia para a 

lecionação desta modalidade. O espaço planeado para a aula era o G7, contudo e face 

às condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir durante a madrugada deste 

dia, fomos obrigados a deslocarmo-nos para o espaço G2, que foi dividido a meio. 

Assim, ficámos num espaço bastante pequeno o que limitou de certa forma esta aula.“ 

Futsal. Reflexão da aula 20. 15 Fevereiro de 2017.  

Outro aspeto que gostava de salientar, é quando os professores estão a 

lecionar modalidades coletivas (por exemplo) e nessa semana lhe está atribuído 

o espaço G5. Este espaço está rodeado de espelhos e não tem qualquer tipo de 

marcação no pavimento, pelo que se torna impossível lecionar qualquer tipo de 

modalidade coletiva. Quando este tipo de situação acontece, o professor tenta 

fazer uma troca de espaço com um colega. Se isso não for possível, pode tentar 

que um colega que esteja no espaço exterior, partilhe o espaço ou, em última 

circunstância, terá de mudar e planear outro tipo de aula. A partilha do espaço 

exterior está dependente muitas das vezes da modalidade que os professores 

estão a lecionar no momento e, naturalmente, do seu bom senso também. A 

comunicação e relação com os colegas de trabalho torna-se aqui fundamental, 

visto que todos os professores passam por espaços que não lhe são favoráveis 

a determinando momento, e todos procuram as melhores condições para os 

seus alunos, como é natural.  
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A nível de material para a prática desportiva, a escola encontra-se bem 

equipada, existindo material em quantidade e qualidade para a lecionação das 

diferentes matérias de ensino. Contudo, os professores têm de ter em atenção 

quando o colega está a lecionar a mesma modalidade, tendo que partilhar o 

material de forma justa, reduzindo assim o rácio material/aluno. Nos espaços 

interiores, é usado o material mais recente e de melhor qualidade, enquanto que 

no espaço exterior é utilizado o material que resiste melhor aos pisos abrasivos, 

mas também qualquer outro material que se encontra com mais uso.  

Quanto ao DE, o agrupamento oferece uma panóplia de possibilidades, 

contando com as modalidades de Basquetebol (masculino), Natação (misto), 

Futsal (masculino), Ténis (misto), Badmínton (misto), Tiro com Arco (misto), 

Voleibol (feminino) e Dança (misto). 

 A nível de transportes e no que toca às estradas, acessos e transportes, 

dada a proximidade de Rio Tinto à cidade do Porto, o seu espaço é percorrido 

por uma rede viária de malha apertada e ainda um emaranhado de estradas 

municipais e caminhos. Esta rede viária revela-se bastante frágil, dado o fluxo 

de trânsito que por ela passa nas horas de ponta. Este tipo de serviço é também 

assegurado pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e por 

empresas concessionárias. Para além do autocarro, a escola conta também com 

a Linha Laranja do Metro do Porto.  

 

3.3 Desporto e meio envolvente5 

A passagem dos valores da EF e do Desporto, que são transmitidos aos 

alunos ao longo das aulas, acontece quando o meio envolvente apresenta 

disponibilidade de recursos para a realização da prática desportiva em contexto 

extracurricular, competitivo ou não competitivo, uma vez que um dos grandes 

intuitos a atingir com esta disciplina é que os alunos optem por um estilo de vida 

saudável, filiando-se à prática de uma modalidade cuja experiência lhes tenha 

sido mais favorável. 

                                            
5 Excerto elaborado e partilhado por todos os elementos do NE. 
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A nível desportivo, Rio Tinto contém diversas infraestruturas que os 

alunos podem usufruir. São eles: o estádio do Sport Clube de Rio Tinto, piscinas 

Municipais de Rio Tinto, vários pavilhões (Escolas Básica e Secundária), assim 

como um quinta denominada de “Quinta das Freiras”, que possui dois campos 

de ténis, um ringue multidesportivo com duas balizas e quatro tabelas de 

basquetebol e ainda, uma mesa de ténis de mesa. Esta quinta tem também, um 

pequeno parque infantil e um espaço bastante amplo onde os habitantes 

poderão correr e caminhar, perto de pequenos lagos.  

Rio Tinto também contempla bastantes clubes e organizações 

desportivas, como o Sport Clube Rio Tinto, Associação de Karate Contact 

Região Norte, Ajax de Carreiros Futebol Clube, Associação Desportiva das 

Carvalheiras, Associação Desportiva e Recreativa Ponte de Rio Rinto, 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Areosa R.T., Centro Social 

de Soutelo, Grupo Desportivo de Rio Tinto, Gondomar cultural, Futsal Ponte de 

Rio Tinto, Núcleo Sportinguista do Concelho de Gondomar, Mosteiro Futebol 

Clube, Juventus de Triana FC, Casa do Porto de Rio Tinto, Club 5basket, entre 

outros. Nestes clubes/organizações, podemos encontrar presentes as 

modalidades de futsal, futebol, dança, artes marciais, bilhar, andebol, 

basquetebol, entre outras. 

 

3.4 O objeto de jogo 

A bola, aquele objeto redondo e duro que é o centro de todas atenções 

durante os jogos e/ou treinos. É o objeto em que toda a equipa tem uma pequena 

influência sobre ele independentemente da sua posição na quadra. Aqui, embora 

o professor da turma seja eu, no caso da turma residente, considero que todo o 

NE teve uma pequena influência na “minha” bola e que, de facto, contribuíram 

para a evolução deles enquanto alunos e pessoas.   
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3.4.1. A bola de jogo 

A bola de jogo é a bola que, quer em jogos, quer em treino, está sempre 

presente. Esta bola pode, claramente, significar a minha turma residente, uma 

vez que durante todo o ano estive com ela, vivi de perto todos os seus problemas 

e alegrias, e juntos, não deixámos escapar nada. Turma esta, que foi bastante 

unida, amiga do amigo, autónoma, respeitadora, emocional, entusiasta, muito 

inteligente, mas ao mesmo tempo desconcentrada, faladora, 

protetora…resumidamente, fantástica. Uma turma que teve como ponto forte, a 

cooperação e a entreajuda. Constituída por pessoas humanas, que de tudo 

faziam para ajudar o colega que está em dificuldades, o professor que desmaiou, 

o auxiliar educativo que não conseguia arrumar uma mesa e o diretor de turma 

que se tinha esquecido das colunas, por exemplo. Uma turma educada, que 

cumprimentava sempre todas as pessoas, que chegava vinte minutos antes da 

aula para jogar voleibol com o seu professor, para praticar as coreografias de 

ginástica acrobática, para formar “meínhos” no futsal, ou para simplesmente 

conviver.  

“Desde logo fiquei fascinado por ter alunos a chegar muito antes da hora da aula, o que 

me deixou extremamente feliz e motivado com esta turma.” 

Voleibol. Reflexão da aula 1 e 2. 16 Setembro de 2016. 

Uma turma em que o gosto pelo exercício físico esteve sempre presente. 

Que imprimiu em todas as aulas de EF uma grande intensidade e entusiasmo, 

independentemente da modalidade praticada. Que festejava todos os 

golos/pontos como se fossem os últimos, que se esforçava e que fazia a aula de 

calças de ganga se fosse preciso. Uma turma com que, desde o início, me 

identifiquei muito, devido aos enormes valores éticos e humanos que estavam 

presentes. Que me fez desenvolver a mim também, enquanto professor e 

pessoa, através das suas perguntas meticulosamente pensadas e valores que 

me transmitiram. Sem sombra de dúvida que esta turma foi a minha grande 

motivação para este EP, fazia-me acordar todos os dias, alegre, feliz e motivado 

para os cinquenta ou cem minutos de aulas com eles, independentemente de 

qual fosse a modalidade. Mesmo quando não tinha aulas com esta turma, a 
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qualquer altura lá apareciam eles, num virar de esquina, no átrio, no bar, ou em 

qualquer outro sítio, contagiando o seu professor com um simples “olá professor” 

ou brincando comigo sobre os mais diversos temas e assuntos. Mesmo nos 

momentos menos positivos, preocupavam-se comigo, tal como eu me 

preocupava com eles, e mais uma vez, um “o que se passa storzinho?”, por mais 

incrível que pareça, conseguia alegrar o meu dia novamente. 

“Um momento que marcou este dia foi, sem dúvida, a entrada do professor Pedro no 

pavilhão após o episódio infeliz que ocorreu na sua aula devido ao seu estado de saúde. 

Assim que os seus alunos o viram, esqueceram tudo o que estava a seu redor e, 

espontaneamente, foram ao seu encontro para o abraçar.” 

Torneio de voleibol. Relatório final da atividade. 16 Dezembro de 2016 

 Por fim, uma turma que fez jus ao derradeiro sentido da palavra desporto, 

que assenta em valores morais, sociais e estéticos que regem a sua prática, 

levando a um desenvolvimento hermenêutico do ser humano, ou seja, um 

desenvolvimento global das suas capacidades em todas as suas esferas (Araújo, 

1998).  

 

3.4.2. A bola suplente 

A bola suplente é a bola que é reposta em jogo quando a bola oficial é 

perdida ou fica presa em algum lado. Assim, a turma de ensino básico, a turma 

partilhada, pode claramente ser traduzida nesta bola, dado que nem sempre 

lecionámos aulas aqui. Não foi um processo “constante” tal como a turma 

residente. Vivemos as suas angústias e alegrias só em determinados momentos, 

mesmo acompanhado todo o processo de perto. Turma esta, que foi difícil de 

lidar para mim, constituída por alunos alegres, frenéticos, cheios de energia (até 

demais), muito faladores e por vezes até perturbadores, carinhosos (fora das 

aulas), comilões e mesquinhos. Dificuldade esta que derivava, numa fase inicial, 

da adequação ao discurso por exemplo, em que tinha de pensar e treinar a 

instrução antes de cada aula cuidadosamente, para ter a certeza que todos os 

alunos entendiam a mensagem que queria transmitir numa determinada altura. 
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Numa segunda fase, as constantes desavenças entre alunos constituiu um 

problema também e a paciência, a partir daqui, começou a ser a palavra-chave. 

No fundo, a turma partilhada era constituída por crianças. Que na teoria sabiam 

todos os conteúdos mas que, na prática, dava mais importância à bola que saiu 

meio milímetro fora da linha ou ao colega que não passava a bola e que tinha 

falhado.  

“Contudo, rapidamente percebemos que qualquer que seja a constituição das equipas, 

irão existir sempre conflitos entre os alunos, sendo o campo psicossocial o grande 

problema desta turma.” 

  Basquetebol. Reflexão da aula 1 e 2. 18 Outubro de 2016.  

Um pouco o oposto da turma residente, se quisermos fazer comparações. 

Onde o professor teve que passar diversas vezes pelas diversas posições do 

campo para saber como lidar com ela. Ou autoritário e mau para se fazer ouvir, 

ou calmo e alegre para colorir a turma. Aqui aprendi sobretudo a ter paciência, a 

desvalorizar determinado tipo de atitudes e a valorizar o que realmente era 

importante nas diferentes situações. Nestas idades, a maturidade de cada aluno 

difere, dado que o “timing” e o “tempo” em que ocorrem eventos maturacionais 

específicos não são os mesmos em todos os indivíduos (Bouchard et al., 2004), 

e aqui, aprendi a compreender e a reagir com o aluno de dez anos com 

mentalidade de quinze, e o aluno de dez anos com mentalidade de cinco. 

Aprendi a transformar os conteúdos de todas as maneiras e feitios, para que a 

mensagem chegasse da melhor maneira ao recetor. De “castelos”, “corredores”, 

“triângulos”, entre outras palavras, tudo servia para camuflar os conteúdos, de 

maneira a que estes se tornassem mais compreensíveis para os alunos. Estando 

eu habituado a escalões mais velhos, esta foi uma experiência extremamente 

enriquecedora para o meu currículo e, agora, estou sem dúvida mais preparado 

para enfrentar este tipo de ciclo. Transportando para a minha carreira fora da 

escola, sinto-me também mais preparado para treinar qualquer tipo de escalões 

de formação, aliás, arrisco-me a dizer, que até mesmo outra modalidade a não 

ser o futsal. Dou o exemplo do voleibol, em que o interesse da minha parte é 

muito.    
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3.5 Caracterização da equipa 

Esta equipa é constituída por cinco elementos, tal como numa equipa de 

futsal, no qual o PC é o nosso guarda-redes e nós, (NE) somos os jogadores de 

campo. Uma equipa heterogénea constituída por diversos atletas provenientes 

de modalidades diferentes (futsal, natação, atletismo e ginástica), mas ao 

mesmo tempo revelava-se homogénea relativamente às suas potencialidades. 

Equipa cheia de enormes valores e maioritariamente do sexo feminino, muito 

jovem e com uma enorme qualidade, capaz de destronar todas as dificuldades 

e obstáculos que podem aparecer pela frente. Contudo, todas as equipas ao 

longo da época têm os seus problemas e esta não foi exceção. No início da 

época, tudo parece um mar de rosas, os objetivos são traçados e o nosso era 

claramente o primeiro lugar, com a consequente subida de divisão. Porém, 

quando a época está a decorrer, e quando as batalhas são travadas, os objetivos 

vão-se desvanecendo aos poucos, e a subida de divisão foi ficando cada vez 

mais longe.  

No início, a integração nesta equipa foi algo complicada para mim devido 

a ser maioritariamente constituída por elementos do sexo feminino. As conversas 

sobre “unhas” e “champôs” não se identificavam de todo comigo e o 

desconhecimento da maior parte da equipa preocupava-me bastante. Apesar 

disso, e à medida que o tempo ia passando, as conversas habituais de 

“mulheres” iam começando a ficar cada vez mais “lunáticas”, tal como eu, e a 

conexão aí for perfeita. A alegria e felicidade contagiaram assim os meus dias, 

e a escola começou a ficar cada vez mais colorida no meio das nuvens cinzentas 

iniciais.  

Esta equipa, apesar de todos os seus defeitos (como todas as equipas), 

ajudou-me bastante no crescimento enquanto pessoa e “jogador”. A discussão 

e a experimentação das diferentes situações de aprendizagem, com a maioria 

do NE, constituíram-se assim uma via de aprendizagem por excelência, onde 

todas as dificuldades eram sentidas e resolvidas por todos, trabalhando como 

uma verdadeira equipa.  
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“No entanto, penso que a minha grande aprendizagem nesta modalidade foi dentro do 

núcleo, ao discutir os planos de aula com o professor cooperante e com as minhas 

colegas, ao observar aulas e até mesmo a realizar as figuras com alguns elementos do 

núcleo. Este último aspeto foi vital. Ao realizar as diferentes figuras de pares e trios, 

conseguimos perceber quais as possíveis dificuldades que os alunos iriam ter e assim, 

conseguimos chegar mais rapidamente às soluções. “Porque é que caíste?”, “Porque é 

que isto não está a funcionar?”, foram algumas perguntas que colocávamos diversas 

vezes e que nos levava a querer saber cada vez mais e mais.”   

Ginástica Acrobática. Reflexão da UD. 7 Abril de 2017.   

 

3.6. Caracterização do capitão 

Capitão (ca.pi.tão), nome masculino e singular, do genovês capitan, chefe 

de uma equipa ou delegação desportiva. 6 Normalmente, a pessoa que lidera 

dentro de campo, que defende os seus colegas, que “discute” com o árbitro, que 

fala com o treinador, que tem uma voz ativa dentro de campo. Uma pessoa 

calma, transparente, sincera e frontal, que de tudo faz para ver os seus “colegas 

de equipa” bem. Que os acode sempre que é preciso, mesmo que para isso, por 

vezes, seja necessário sacrificar-se. É a nossa voz de comando, o nosso líder, 

que de tudo fez para que tivéssemos as melhores condições de trabalho, o 

melhor espaço, o melhor material, tudo. Segundo Rodrigues (2013, p. 95), é ao 

PC que “compete criar as condições para que se efetive a apropriação do 

conhecimento e de desenvolvimento de competências para a vida por parte dos 

alunos”. Este PC, de facto, o fez. Aliás, este capitão não se resume só a um 

professor. É como um segundo pai, que nos acolheu na casa dele e que nos fez 

sentir confortáveis e à vontade.  

“Trato-vos como gostava que tratassem os meus filhos.” 

Diário de bordo. 29 Setembro de 2016.  

                                            
6 capitão in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-04-11]. Disponível na 

Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/capitão 
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 3.7 Caracterização da treinadora 

O treinador (neste caso, a treinadora) é a pessoa que orienta a equipa 

durante toda a época desportiva. É ela que engendra toda a tática e estratégia, 

que dá conselhos, que desenvolve os atletas não só como “jogadores” mas 

também como pessoas, e que os prepara psicologicamente para toda a 

competição. Desta forma, a nossa PO pode ser considerada uma autêntica 

treinadora de alta competição, uma vez que sempre nos forneceu o apoio 

necessário para todas as dúvidas e problemas que nos apareceram durante este 

EP. Uma treinadora prestigiada que através de diversas reuniões e conversas 

sempre nos aconselhou o melhor, nos informou, e sobretudo, nos guiou. Que 

nos obrigou a descobrir, a falar e a experimentar. Mesmo com uma sobrecarga 

de trabalho, nunca nos negou ajuda e sempre que batíamos à sua porta, lá 

arranjava uns breves minutos para nós. Uma treinadora que esteve sempre 

presente mesmo não estando presente todos os dias connosco, no nosso 

contexto (escola). No fundo, uma treinadora que todos os jogadores querem ter. 

Que nos momentos maus está lá para nos amparar a queda e que nos momentos 

bons nos abre os olhos para eventuais zonas de sombra. 
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4. Realização da prática profissional 

 

4.1 Organização e gestão do processo de treino 

 Segundo Bento (2003, p. 13) “a organização planificada e coordenada das 

atividades humanas, a direção pedagógica de pessoas e grupos de pessoas são 

uma condição imprescindível do desenvolvimento racional de personalidades.”  

 Assim sendo, esta área irá contemplar a análise e estruturação de todo o 

processo ensino-aprendizagem que pode ser dividido em quatro dimensões 

fundamentais, sendo elas a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação. Porém, estas quatro dimensões não existem por si só, uma vez que 

“todos os aspetos e momentos deste processo estão em inter-relação, 

influenciam-se reciprocamente. A forma e o tipo desta interação são importantes 

para a realização cada vez mais perfeita das funções de ensino ao serviço do 

desenvolvimento da personalidade” (Bento, 2003, p. 17). Desta forma, o grande 

objetivo desta área passa por “conduzir com eficácia o processo de formação e 

educação do aluno nas aulas de educação física.”7 

 

4.1.1 Ideias de jogo 

 No que às ideias de jogo diz respeito, quando um treinador chega a um 

clube, é do seu interesse conhecer toda a sua estrutura e para isso conversa e 

analisa todo o tipo de documentação com o objetivo de retirar o máximo de 

informação útil para que o seu trabalho seja o mais eficaz possível. Desde a 

estrutura do clube (órgãos existentes e pessoas responsáveis por cada um) até 

à equipa em si (jogadores constituintes e suas características), tudo é 

considerado.   

 Desta forma, a intervenção do professor não se baseia somente na parte 

prática da lecionação, é preciso conhecer o contexto onde o processo ensino-

aprendizagem vai ocorrer. Para entender este meio, é fundamental analisar 

                                            
7 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 

em ensino da educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016). 
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documentos como a planificação anual, o regulamento interno da escola e o PEE 

que explicita “os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os 

quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a 

sua função educativa”8. Desta forma, a conceção de ensino traduz-se em 

“projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica 

referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas 

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

características dos alunos (…)”9. 

 Em relação à EF em específico, analisar documentos como o Programa 

Nacional de Educação Física (PNEF) torna-se igualmente importante para 

proceder às adaptações necessárias conforme a escola e a turma em questão. 

Se para conhecer a escola e o meio, teremos que analisar a planificação anual, 

o regulamento interno da escola e o PEE, para além de conversarmos com 

diferentes pessoas, em relação às informações relativas à turma não se procede 

da mesma maneira. É necessário fornecer aos alunos fichas individuais para 

obtermos informações que nos pareçam úteis. Só com estas informações 

conseguiremos conduzir o processo ensino-aprendizagem da melhor forma 

possível. 

 Assim, no primeiro dia na escola, o PC forneceu-nos todos estes 

documentos e coube-nos analisá-los ao pormenor. Depois de sabido o ano de 

escolaridade que nos foi atribuído, analisamos igualmente o PNEF que está 

presente no site da direção-geral da educação e os critérios de avaliação dos 

alunos que nos foi fornecido anteriormente. A leitura destes documentos é 

imprescindível e permitiu-nos uma melhor compreensão acerca do contexto em 

que estávamos inseridos.  

                                            
8 Decreto-Lei nº 79/2008 de 22 de Abril do Ministério da Educação. Diário da República: I série. 
(2008). Acedido a 04 Jun. 2017. Disponível em 
https://cfaesintra.files.wordpress.com/2012/05/decreto-lei-n-c2ba-75-2008-22-abril.pdf 
9 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 

em ensino da educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016). 

https://cfaesintra.files.wordpress.com/2012/05/decreto-lei-n-c2ba-75-2008-22-abril.pdf
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   4.1.1.1 Breve análise ao programa nacional de educação 

física 

 O PNEF é um documento macro (a nível nacional), elaborado pelo 

Ministério da Educação, que permite ao professor, de certa forma, guiar-se ao 

longo do ano. Porém, não contempla a componente “contexto” que é tão 

importante no processo ensino-aprendizagem. Desta forma, compete ao 

professor concretizar o PNEF da melhor forma, atendendo às características do 

seu contexto. Este documento possui um “lugar central no conjunto dos 

documentos para o planeamento e preparação direta do ensino do professor. 

Mas não é o único documento de referência para a realização do ensino” (Bento, 

2003, p. 19) como já pude referenciar anteriormente. Segundo o mesmo autor, 

apenas com uma complementaridade entre todos os documentos fornecidos é 

possível haver um nível de concretização maior, tendo em conta o meio, a escola 

e os alunos da turma. A planificação anual da escola teve assim um grau de 

importância elevado na preparação de todas as aulas. 

 Neste ano, no ensino secundário, apenas abordamos quatro 

modalidades, sendo elas o voleibol, o futsal, a ginástica acrobática e o 

badmínton. A política desta escola é bastante interessante e, desta forma, os 

alunos puderam desenvolver os seus conhecimentos de uma forma mais 

aprofundada e especializada, uma vez que cada UD teve uma duração 

considerável (quinze a trinta e uma aulas). 

 No que diz respeito ao voleibol, no 12º ano, o PNEF faz referência à 

situação de jogo formal (6x6) com a abordagem às componentes táticas do 

sistema de receção em W, defesa ao ataque adversário em 3:1:2 e proteção ao 

ataque da sua equipa em duas linhas (6 avançado), tendo em conta às 

exigências técnicas do passe, remate, amorti, manchete, bloco individual e 

duplo, mergulhos, enrolamentos, entre outros. Com uma UD com a duração de 

trinta e uma aulas, consegui abordar praticamente todos os conceitos presentes 

no PNEF, porém os mergulhos, o bloco duplo e o passe lateral não foram 

abordados, uma vez que preferi consolidar outros aspetos que, no meu 

entendimento, são mais importantes, como o remate, por exemplo. De salientar 
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também que abordámos primeiramente a situação de jogo 4x4 e sensivelmente 

a meio da UD evoluímos para a pretendida situação de jogo formal.  

 Em relação ao futsal, é estranho o PNEF não fazer sequer referência a 

esta modalidade, sendo o futebol a modalidade mais próxima que está 

completamente descontextualizada à maioria das escolas a nível nacional. Nas 

situações de jogo referidas (7x7 ou 11x11), não foi abordada nenhuma, uma vez 

que a escola não tem condições espaciais para a lecionação desta modalidade. 

Abordamos então a situação de jogo GR+4x4+GR, situação de jogo formal na 

modalidade de futsal. No que diz respeito às componentes técnico-táticas, 

também denotamos algumas diferenças como seria de esperar. No PNEF, é 

apresentado o nível avançado, com a abordagem aos oito princípios específicos 

da modalidade (embora que não estejam presentes de forma clara no PNEF), 

marcação individual e à zona, criação de situação de superioridade numérica, 

desmarcações, combinações táticas, entre outros. Na minha turma, chegámos 

mesmo a abordar conceitos mais elaborados (específicos da modalidade de 

futsal), como o sistema tático 1-3-1 e 1-4-0 (embora que de forma superficial). 

De salientar que os alunos começaram num nível intermédio e evoluíram para 

um nível avançado e foi realizada uma revisão de todos os princípios específicos 

da modalidade de futsal. 

 Relativamente à ginástica acrobática, está claramente presente no PNEF 

a referência ao trabalho de grupo que, de facto, foi uma dos pontos que demos 

mais importância na concretização das aulas desta UD. Para além disso, o 

programa faz referência a diversas figuras de pares e trios que deveriam ser 

realizadas para o nível avançado, assim como a realização de uma coreografia 

com música (sem exceder os dois minutos e trinta segundos) com a introdução 

de diversos elementos gímnicos como afundos, piruetas, entre outros. Nas 

nossas aulas, foram formados quatro grupos e estes trabalharam em conjunto, 

havendo figuras de trios e pares, obrigatórias e facultativas (que cada professor 

escolheu tendo em conta as características da turma) para apresentar em 

coreografia no final desta UD. Cada grupo definiu também os seus próprios 

“bases” e “volantes”, tendo em conta as características de cada um. Ou seja, o 
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programa foi de certa forma cumprido, porém o NE decidiu escolher as figuras 

de pares e trios que iriam ser realizadas para atender à sua turma em específico.  

 Por fim, no que diz respeito ao badmínton, o PNEF faz referências a dois 

níveis completamente distintos: o nível elementar e o nível avançado. Nestes 

dois níveis, é referido que o aluno deve saber executar todos os gestos técnicos 

(serviço curto e comprido, clear, lob, amorti, drive, remate e amorti), assim como 

a realização das situações de jogo 1x1 e 2x2. Infelizmente, no terceiro período, 

vimos a nossa UD ser sujeita a diversas alterações (redução de aulas) devido 

aos inúmeros feriados, tolerâncias de pontos e atividades, o que levou a que os 

alunos não tivessem a progressão planeada. Assim, apenas abordamos de 

forma muito superficial a situação de jogo 2x2 por exemplo. Relativamente aos 

gestos técnicos, estes foram totalmente abordados (exceto o serviço curto) nas 

poucos aulas que lecionei muito por culpa da habilidade que os alunos já 

possuíam e da cooperação de um aluno que praticava a modalidade na altura 

(DE). Tenho a certeza que, se a turma tivesse as aulas inicialmente previstas, 

conseguiria chegar à forma de jogo 2x2 com bastante qualidade. 

Como pudemos verificar, o PNEF faz inúmeras referências à exercitação 

das habilidades em contexto do jogo, o que na minha opinião faz sentido pois, 

sem interferência contextual devida, as habilidades técnicas poderão ser muitas 

das vezes ineficazes. O jogo traz inúmeras situações que levam os alunos a 

tomar decisões, o que não acontece por vezes nas situações mais analíticas. 

Porém, estas são igualmente pertinentes quando em situação de jogo, não se 

verifica uma coerência nem fluência, isto é, não existe praticamente jogo, dado 

que as habilidades técnicas são ainda muito rudimentares. Nesse caso, as 

situações terão que ser reduzidas e facilitadas para que os alunos cheguem, com 

algum grau de sucesso, ao que é solicitado. 

 

“Todas as situações de aprendizagem foram pensadas e idealizadas em jogo porém, 

sempre que via algum tipo de problema em específico, tentava decompor o jogo, criando 

situações mais simples, que permitissem com que os alunos tivessem mais sucesso na 
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tarefa. A minha filosofia foi e sempre irá ser, do topo para a base, pois é o no jogo que 

os alunos evoluem, estão motivados e querem aprender.”  

Reflexão da unidade didática de voleibol. Dezembro de 2016. 

 Assim, a filosofia sempre foi do topo para a base, desenvolvendo todas 

as habilidades dentro do próprio jogo, fazendo com que as habilidades técnicas 

aparecessem como consequência da tática e não o contrário.  

 

4.1.2 Pré-época 

 É na pré-época que planificamos e temos uma ideia global da época 

desportiva que vai ser realizada. É aqui, que a planificação tem uma maior grau 

de importância dado que temos que considerar todos os fatores que podem 

influenciar a nossa equipa positivamente ou negativamente. 

 “Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as 

estruturas coordenadoras de objetivos e matéria, são prescritas as linhas 

estratégicas para a organização do processo pedagógico” (Bento, 2003, p. 15). 

Segundo o mesmo autor, a planificação leva também a um aumento de 

qualidade neste processo, uma vez que todos os dias o professor é confrontado 

com vários problemas que tem de analisar e refletir posteriormente. Assim, 

quanto mais planearmos, mais preparados estamos e mais capazes somos de 

responder as diversas situações que podem ocorrer em diversos momentos do 

ano letivo/época. A antecipação torna-se assim fulcral na planificação de todos 

os momentos.   

 Este planeamento pode ser dividido em três níveis, sendo eles o 

planeamento anual, a unidade didática (microciclo) e o plano de aula (jogos de 

preparação). Estes três níveis devem ser vistos com uma grande relação de 

afinidade, não estando separados entre eles. Em seguida serão explicados com 

uma maior especificidade. 
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4.1.2.1 Planeamento anual 

 Para todo o caso é preciso planear, do treino ao ensino, é preciso 

organizar o processo para que consigamos executar todas as nossas ações com 

o máximo de rigor. No início da época desportiva, elaborámos um plano de 

treinos, com a frequência deles, duração, conteúdos presentes, tipo de trabalho 

realizado, entre outros. Poderemos assim afirmar que o planeamento anual é 

comum no treino e na escola, não sendo necessário qualquer tipo de analogia 

para este caso.    

 Assim, este é o “primeiro passo do planeamento e preparação do ensino 

e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de 

desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da 

organização correspondente do ensino no decurso de um ano letivo” (Bento, 

2003, p. 67). 

 No nosso caso, e ao contrário de alguns colegas de outras escolas, o nível 

de decisão acerca deste nível de planeamento foi muito escasso. As 

modalidades a lecionar, o número de aulas para cada uma, bem como os 

períodos inerentes a cada uma, foram decididos pela coordenadora da disciplina 

que, para a elaboração deste plano, contou com a ajuda de todo o grupo de EF. 

O planeamento anual foi-nos entregue logo no início do ano, numa das reuniões 

iniciais de estágio, e coube-nos a nós analisá-lo ao pormenor para conseguirmos 

planear com o máximo de rigor as nossas aulas.  

 Assim, no primeiro período, coube-nos lecionar 20 tempos de voleibol e 

15 tempos de uma modalidade desportiva alternativa que, em todas as turmas 

do NE, foi decidido dar continuidade à modalidade anterior, quer por opção dos 

professores-estagiários, quer por opção do PC e alunos das turmas. No segundo 

período, foram dedicados 20 tempos de aula para a modalidade de futsal e 18 

tempos para a modalidade de ginástica acrobática. Por fim, no terceiro período, 

foram usados 18 tempos para a lecionação do badmínton e 3 tempos exclusivos 

para a lecionação de uma modalidade desportiva alternativa que, no caso de 

todas as turmas do NE, foi a continuidade da modalidade de badmínton. É de 
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referir que, por vezes, foi impossível cumprir o planeamento anual com rigor, 

devido às atividades da escola, a tolerâncias de ponto e/ou greves realizadas 

nos dias das nossas aulas.  

 Desde logo, quando nos entregaram o planeamento anual, achei 

interessante e curioso a política desta escola, ao atribuir apenas quatro/cinco 

modalidades para o ano letivo inteiro. Isto permitiu que os alunos 

desenvolvessem um maior número de habilidades nessas quatro/cinco 

modalidades em específico, ao invés de desenvolver apenas as skills básicas 

num enorme leque de desportos. Esta linha de pensamento ia de encontro ao 

que nos foi falado na faculdade e assim, a motivação foi aumentando cada vez 

mais. Vi-me obrigado a estudar mais acerca das quatro modalidades lecionadas, 

uma vez que o “básico” já não servia. Tive que procurar e aprofundar os 

conhecimentos para que, mais uma vez, não pusesse em causa de forma 

alguma o desenvolvimento integral dos meus alunos. 

 Em suma, vi no planeamento anual uma ferramenta fulcral de 

organização, que me permitiu a elaboração de dois níveis de planeamento mais 

específicos. A partir deste primeiro planeamento conseguimos então tomar 

decisões importantes acerca da organização e condução metodológica para todo 

o ano, direcionando o nosso trabalho para realização dos objetivos criados 

posteriormente à leitura do planeamento anual (Bento, 2003).  

 

   4.1.2.2 Microciclo 

 Os microciclos correspondem a um conjunto de treinos repartidos por 

diferentes dias e têm como principal objetivo abordar uma problemática 

correspondente a uma etapa de preparação da equipa. Desta forma, a unidade 

didática (UD), repartida também ela por diferentes dias (aulas), aborda as 

diferentes problemáticas de uma modalidade em especial, organizando de forma 

coerente (segundo uma perspetiva pedagógico-didática) todos os conteúdos de 

maneira a que o ensino seja mais eficaz.  
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 “As unidades (…) didáticas (...) são partes essenciais do programa de uma 

disciplina. Constituem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem.” (Bento, 2003, p. 75) 

 Desta forma, ao longo das quatro modalidades lecionadas, foram 

elaboradas quatro unidades didáticas distintas, presentes no modelo de 

estrutura de conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990). Segunda esta 

autora, o MEC divide-se em três grandes fases, sendo elas a de análise (módulo 

1 a 3), decisões (módulo 4 a 7) e aplicação (módulo 8). 

 Na fase de análise, no que diz respeito ao módulo 1, foram analisadas as 

modalidades e os conteúdos em questão, tendo em conta os quatro domínios da 

EF (cognitivo, motor e psicossocial). No módulo 2, verificámos quais as 

condições que a escola nos fornecia a nível de recursos espaciais, materiais, 

temporais e humanos, fazendo com que todo o nosso planeamento fosse mais 

rigoroso e pormenorizado. No módulo 3, atendemos às características dos 

nossos alunos, respondendo a questões como: quem são eles? O que sabem? 

Quais as suas motivações? Entre outros.  

 Relativamente à fase das decisões, no módulo 4, definimos a extensão da 

matéria de ensino, assim como a sua sequência através do preenchimento da 

UD e a sua respetiva justificação. De salientar que cada UD era constituída pelos 

quatro domínios da EF, fazendo desenvolver não só as habilidades dos alunos 

mas também as suas atitudes e comportamentos. No módulo 5, foram 

delineados os principais objetivos a serem cumpridos durante cada UD tendo 

sempre em conta o nível em que os alunos estavam. No módulo 6, configurámos 

a avaliação tendo em conta os três tipos existentes (diagnóstica, formativa e 

sumativa). Por fim, no módulo 7, foram elaboradas progressões pedagógicas a 

serem utilizadas, tendo em conta, mais uma vez, o nível dos alunos e os 

objetivos pretendidos.  



    

36 
 

 Na fase de aplicação (módulo 8), fomos para o pavilhão, aplicando todo o 

conhecimento adquirido e organizado neste documento, elaborando depois 

reflexões respetivas a cada aula. 

 Se a elaboração do MEC nas modalidades de voleibol e futsal não 

acarretou grande dificuldade nem utilidade para mim, não posso dizer o mesmo 

em relação à ginástica acrobática, por exemplo. Descobri a sua grande utilidade 

e valor aqui pois, devido a minha falta de vivências nesta modalidade, vi-me 

obrigado a pesquisar, estudar e visualizar vários documentos, artigos e vídeos 

para que não cometesse erros que comprometessem o desenvolvimento dos 

meus alunos. Desta forma, o MEC proporcionou-me uma estruturação e 

organização válida dos conhecimentos para que conseguisse aplicá-los da 

melhor maneira em contexto de sala de aula.  

 De salientar também o carácter flexível deste nível de planeamento, que 

apesar da sua maior especificidade relativamente ao nível anterior, permitiu com 

que o professor fosse ao encontro da necessidade dos alunos.    

“Inicialmente esta unidade didática estava idealizada para conter apenas vinte aulas, 

como estava previsto no planeamento anual (…). Porém decidimos expandir esta 

modalidade durante mais três tempos (…). Este pequeno aumento de aulas foi 

necessária para consolidar os conteúdos já abordados assim como abordar novos 

temas como o sistema 1-4-0.” 

Reflexão da unidade didática de futsal. Março de 2017. 

 Em suma, a UD, para o professor de EF, traduz-se num “nível fundamental 

de planeamento de ensino” (Bento, 2003, p. 91), criando “melhores pressupostos 

para a realização do ensino, para a formação racional e consciente de 

conhecimentos e competências fundamentais, para um trabalho contínuo e 

sistemático no processo da educação e para a utilização mais eficaz do tempo 

disponível” (Bento, 2003, p. 87). 
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   4.1.2.3 Plano de treino 

É nos treinos que todos os atletas e até mesmo os treinadores exercitam 

as suas habilidades ao máximo para tentarem chegar aos objetivos propostos. 

Este é planeado rigorosamente pelo treinador de uma forma mas, poderá ser 

flexível mediante a performance dos atletas, por exemplo. Assim, os planos de 

treino devem ser específicos (atendendo ao adversários de cada jogo) e devem 

conter exercícios que reproduzam o que se passa em jogo, tentando sempre 

manter uma intensidade igual ou superior a este.   

Assim, o plano de aula pode-se assemelhar a um plano de treino, uma 

vez que ambos têm um objetivo em comum: o desenvolvimento do aluno/atleta. 

A constituição do nosso plano de aula foi desde início do ano discutido e 

elaborado em sede de NE, acabando por nascer um documento em que 

constava, no cabeçalho, a designação da UD, assim como o número da aula, a 

data, hora e duração da aula, ano/turma, número de alunos, o espaço de aula, o 

material, as funções didáticas e, por fim, os objetivos que por sua vez eram 

subdivididos em quatro grupos: os objetivos motores, cognitivos, psicossociais e 

condição física. No que diz respeito à estrutura base do plano, este foi dividido 

em três partes, como sugere Bento (2003), sendo elas a parte preparatória, a 

parte principal e a parte final. Nestas três fases da aula, apareciam então, as 

diversas situações de aprendizagem (esquema e descrição) com o respetivo 

tempo para cada uma, assim como os objetivos específicos e as componentes 

críticas (ver anexo 1).  

Relativamente à fase inicial, no início do ano, foi entregue uma tarefa à 

turma para promover a sua autonomia. Depois de algumas aulas, os alunos (em 

grupos de dois), foram incentivados a elaborar os seus próprios aquecimentos, 

tendo em conta alguns objetivos que o professor fornecia antecipadamente. Esta 

rotina prolongou-se até ao segundo período e abarcou as UD´s de voleibol e 

futsal. Nesta fase, os alunos mostraram ser competentes, sabendo o que ativar 

perante diversas situações diferentes. Durante todo o ano letivo, a fase 

preparatória ou inicial, tentou ser específica para cada modalidade e teve sempre 

em consideração os objetivos da aula, não se desfasando da estrutura desta. 
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Esta ideia é apoiada por Bento (2003), que afirma que esta fase deve conter 

situações que correspondam aos exercícios da fase fundamental no que diz 

respeito à compatibilidade da carga e mecanismos de coordenação. Na fase 

fundamental, os exercícios foram escolhidos de uma forma progressiva e 

sequencial, ou seja, com um grau de dificuldade e complexidade crescente, que 

embarcassem os objetivos da aula (como já foi referido anteriormente). Esta fase 

era constituída por uma a cinco situações de aprendizagem, dependentemente 

da duração, da aula e da UD. Tentei que os exercícios fossem o mais intenso e 

dinâmicos possíveis, fazendo com que os alunos estivessem sempre motivados 

nas aulas. Por fim, a fase final, era dedicada muitas das vezes, para a 

componente mais física, havendo uma circuito de condição física diferente em 

todas as aulas para os alunos cumprirem. Aqui, eram sempre dedicados cerca 

de três a cinco minutos da aula para uma pequena reflexão que englobava a 

prestação dos alunos e uma pequena introdução à aula seguinte.  

Cada plano de aula era específico para a UD em questão, assim como o 

número de aula em si, ou seja, para cada aula existia um plano de aula diferente, 

com objetivos diferentes da anterior, dependendo do desenvolvimento dos 

alunos ou até mesmo do espaço, por exemplo. Esta ação é apoiada por Bento 

(2003, p. 102) que afirma que “cada aula fornece um contributo totalmente 

específico, apenas a ela pertencente, para a solução das tarefas de uma unidade 

temática, do programa anual, e do programa de toda a escolaridade. Tem que 

assumir sempre uma função concreta, no qual se reflitam, de forma bem 

proporcionada, as tarefas principais da unidade ou ciclo de ensino mais lato em 

que se inclui.”  

No entanto, este plano de aula não era um documento rígido, podia 

inclusive sofrer várias mutações (mesmo com um planeamento rigoroso e 

cuidado) durante a aula devido a diversos fatores como o desempenho dos 

alunos, as condições materiais, espaciais e meteorológicas, por exemplo. 

Segundo Bento (2003, p. 122), “nenhuma outra disciplina é tão dependente do 

clima e do tempo como a educação física”. “As pequenas coisas podem ter 
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grandes consequências: a imprevisibilidade faz, assim, parte dos ambientes de 

ensino e aprendizagem (…)” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 204). 

“O meu principal receio era a ocorrência de alguma precipitação, mas foi a excessiva 

luminosidade que me obrigou a adaptar e alterar toda a aula. (…) Perante esta situação 

pouco favorável e em conversa com o professor cooperante, optámos por suspender 

(mais uma vez) a lecionação da unidade didática de voleibol e passei (novamente) para 

a modalidade de futsal. Achámos pertinente esta troca visto que continuar com a aula 

planeada só iria prejudicar os alunos e estes iriam errar a maior parte das vezes nas 

mais diversas componentes. Com o futsal, como os alunos não têm que dirigir o olhar 

para o céu, tiveram uma experiência bastante mais agradável e conseguiram ser bem-

sucedidos naquilo que estavam a fazer.”  

Reflexão da aula número 9 e 10. Voleibol. 14 Outubro de 2016  

Estas adaptações foram tomadas apenas com um único intuito: o bem-

estar dos alunos. “Uma aula é um trabalho muito duro para o professor. Significa 

cinquenta minutos de atenção concentrada e de esforço intenso. Requer 

emprego das forças volitivas para levar por diante o conceito planeado, mas 

também mobilidade, flexibilidade de reação, adaptação rápida a novas 

situações” (Bento, 2003, p. 101).  

Outro aspeto a ter em consideração foi a seleção das situações de 

aprendizagem para as diversas aulas das diferentes UD´s. No fim de cada aula, 

sempre fomos incentivados a refletir sobre os diversos aspetos que tinham 

ocorrido. Desta forma, considerávamos os aspetos positivos e negativos de cada 

aula, tendo em conta o comportamento e reação dos alunos nas diferentes 

tarefas e, a partir daí, partíamos para a construção de novas situações (ou 

mantínhamos a mesma) que solicitassem uma presença ativa dos alunos. Isto 

é, exercícios com um grau de dificuldade ajustada para que os alunos se 

envolvessem nas tarefas e não desmotivassem perante objetivos que não 

conseguissem cumprir. 

“Tendo em conta as características da turma (entusiasta, inteligente mas ao mesmo 

tempo muito desconcentrada), optei por ser bastante exigente logo desde início, 
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incutindo situações de aprendizagem com um grau de dificuldade e complexidade 

bastante elevado, fazendo com que os alunos estivessem a pensar e a raciocinar o 

tempo todo. Com isto, consegui que estes estivessem concentrados uma grande parte 

do tempo, controlando assim o seu grande entusiasmo e que todos cooperassem 

perante um único objetivo: a evolução e aprendizagem de todos.” 

Futsal. Reflexão da UD. Março de 2017. 

Em relação às principais dificuldades evidenciadas, numa fase inicial, 

estive bastante preso ao plano de aula, confirmando-o diversas vezes durante a 

aula, cumprindo-o rigorosamente e deixando de lado a parte da “flexibilidade” 

referenciada anteriormente. Porém, ao longo do primeiro período, esta rigidez e 

inflexibilidade começaram a desaparecer e a simples folha de papel começou a 

ser apenas um anexo no decorrer de cada aula. A partir daqui, comecei a olhar 

para o que realmente os alunos necessitavam e não estive mais preocupado em 

cumprir à risca o que o plano de aula referenciava.  

 Em suma, o plano de aula torna-se assim uma ferramenta pedagógica 

fundamental para o professor, especificando os “procedimentos diários a serem 

desenvolvidos pelos alunos para a concretização dos planos (…) da unidade”, 

correspondendo “ao nível de maior detalhamento do planeamento (…).” 

(Fonseca & Machado, 2015, p. 64). A prática traduziu-se em “horas felizes” que 

proporcionaram aos alunos “alegria e satisfação” e um desenvolvimento 

profissional e pessoal de ambas as partes (Bento, 2003, p. 101).  

 

4.1.3 A concretização das ideias de jogo 

 É nesta fase que são concretizadas todas as estratégias idealizadas e 

todo o planeamento realizado. É aqui que o plano das intenções passa para a 

realidade, dando sentido a tudo o que foi pensado. Assim, não interessa somente 

a técnica e a tática presente em todos os treinos e jogos mas também fatores 

como a motivação, por exemplo.  
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 É nesta fase que o professor põe em prática tudo o que planeou e 

idealizou para as suas aulas. Deverá estar atento a todas as categorias didáticas, 

como o clima, a gestão, a instrução e a disciplina. É aqui que o professor será 

confrontado com a realidade da sua escola e turma, aparecendo-lhe o mais 

variado tipo de dúvidas e problemas. Assim sendo, o professor deve ter bem 

consolidado o conhecimento do conteúdo, assim como o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, que lhe vai permitir responder a todo o tipo de 

situações durante a aula.  

 Atendendo a que a aula de EF é um sistema aberto onde múltiplos fatores 

exercem influência, o professor deverá também fornecer uma resposta a 

imprevistos que poderão acontecer. Imprevistos estes, que também poderão ser 

“planeados” e idealizados aumentando assim a eficácia da resposta. Nesta área, 

foi claramente um objetivo melhorar a minha instrução, tornando-a mais clara e 

acessível, adaptando sobretudo a linguagem para os diferentes tipos de alunos 

que tenho. O uso da linguagem não-verbal também se torna aqui fulcral, dado 

que várias vezes existiu bastante ruído proveniente de outras aulas que estão a 

decorrer ao lado. Neste sentido, pretendi ilustrar as minhas palavras da melhor 

maneira, recorrendo a símbolos e gestos para que os alunos associassem a 

determinado comportamento ou atitudes, por exemplo.  

 Para todas as aulas tentei ir com uma postura dinâmica, descontraída e 

motivadora, contagiando todos os alunos com a minha boa disposição. Pretendi 

lecionar todas as aulas como se fossem a última, proporcionando grandes 

momentos desportivos a todos os intervenientes.    

 

4.1.3.1 A relação com bola 

 A relação com bola torna-se fundamental para qualquer jogador durante 

todo o processo de treino e jogo. Cada um trata a bola da maneira diferente e 

tem a sua própria técnica e características. 

 Deste modo, a relação professor-aluno é muito importante, a ponto de 

estabelecer posicionamentos pessoais em relação à metodologia, à avaliação e 
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aos conteúdos (Aquino, 1996). Compreende o estabelecimento de um clima que 

facilita a aprendizagem, a partir da existência de determinadas qualidades de 

comportamento do professor, como a autenticidade, apreço ao aluno e empatia 

(Rogers, 1972). Deste modo, “o professor não é um mero gestor de aula e 

transmissor de conhecimento, mas também um gestor de relações humanas” 

(Silva, 2009, p. 9).  

 Assim, desde cedo quis ter uma relação aberta com os alunos, uma 

relação de confiança mútua em que o respeito fosse a base para tudo. Lembro-

me de, no meu primeiro ano de mestrado, assistir a uma aula onde foram 

professores-estagiários, que diziam que adquiriram uma postura “tipo militar” 

porque as idades eram muito próximas e não queriam que isso se fizesse sentir. 

Estas palavras marcaram-me. Não queria entrar com uma postura com a qual 

não me identifico, queria ser eu mesmo, com todas as minhas características. 

Nesta turma, realmente pude fazer isso e considero que fui bem-sucedido. Em 

qualquer parte da escola, todos os alunos da turma ao me verem, 

cumprimentavam e simplesmente brincavam com o seu professor, quer pela 

parte clubística quer por outro acontecimento que tivesse acontecido. Nas aulas, 

havia dois momentos bem vincados: a de pura descontração, onde toda a gente 

se ria, e o momento de trabalho, onde a aprendizagem, a dedicação e o esforço 

era exigido. Foi no balanço destas duas palavras (“descontração” e “trabalho”) 

que tentei relacionar-me sempre com a minha turma.  

“Em relação ao segundo ponto, e a turma ao saber que o seu professor fazia anos, 

preparou-lhe uma grande surpresa. Surpresa esta que foi completamente inesperada e 

que me marcou bastante. Ao realizarmos o nosso grito habitual no final da aula, todos 

os alunos começaram a cantar os parabéns em alto e bom som, deixando o seu 

professor surpreso com tal comportamento. Para completar, não faltou o bolo e uma 

pequena lembrança da turma. Fiquei extremamente contente e de “coração cheio” com 

este gesto que demonstra o carinho que têm pelo seu professor. Gesto este que exigiu 

também um trabalho de coordenação e cooperação entre toda a turma, que demonstra 

mais uma vez ser unida, amiga e cooperante. Não é por acaso que o lema dela é “Quem 

caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com 

certeza vai mais longe”. O que é que um professor pode pedir mais?”  

Ginástica Acrobática. Reflexão da aula 1. 22 fevereiro 2017. 
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4.1.3.2 A instrução como instrumento fulcral 

“Quando, nos contextos de ensino e treino, se pretende comunicar 

informação substantiva, recorre-se, frequentemente, ao termo “instrução”” 

(Rosado & Mesquita, 2011a, p. 73). Segundo os mesmos autores, a instrução 

refere-se à informação diretamente relacionada com os objetivos e a matéria de 

ensino, sendo assim denominada da chave para a estruturação e modificação 

das situações de aprendizagem.   

Das várias estratégias instrucionais, destaco a demonstração, o 

questionamento, o feedback, as palavras-chave e a comunicação não-verbal na 

minha ação enquanto professor de EF.     

Demonstração 

Ao longo de todo o ano, e sempre que era introduzida uma nova 

habilidade (técnica ou tática), recorria essencialmente a esta ferramenta 

poderosa para que os alunos tivessem uma observação global de todos os 

gestos. Assim, segundo Temprado (1997, cit. por Rosado e Mesquita, 2011a, 

p.96), a demonstração traduz-se pela “apresentação do modelo de movimento 

pretendido, permitindo diminuir o tempo de prática necessário para atingir 

determinado nível de performance em relação à prática efetuada na ausência da 

utilização prévia desta estratégia de apresentação”. 

Esta demonstração era executada por alunos mais experientes nas 

diversas modalidades ou executadas por mim e, de certa forma, considero que 

este aspeto contribuiu em grande parte para a conquista da turma. O professor 

de “futebol”, afinal também sabia fazer o apoio invertido na ginástica ou o remate 

em suspensão no voleibol.  

“Rapidamente o professor que “nem um pino sabe fazer”, passou ao professor que 

também sabe executar as figuras pedidas com o mínimo de qualidade.” 

 Ginástica acrobática. Reflexão da aula nº 2 e 3. 30 março de 2017. 
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Esta demonstração foi sempre planeada e praticada, em casa ou na 

escola, para que, no momento, nada corresse mal e os alunos visualizassem a 

correta demonstração técnica ou tática. Este facto é apoiado por Rosado e 

Mesquita (2011a, p. 97), “a demonstração deve ser planeada, devendo o seu 

executante ser um bom modelo (tal não significa ser um grande executante mas 

que alguém que possa dar uma ideia global correta das componentes críticas da 

tarefa motora ou da técnica em causa)”. Usei, por vezes, demonstrações 

incorretas também, propositadamente, para que os alunos conseguissem 

identificar de certa forma os principais erros que levavam a uma deficiente 

execução técnica. Estas demonstrações eram repetidas as vezes que fossem 

precisas, até aos alunos compreenderam e eram sempre acompanhadas por 

informação verbal para que tivessem em atenção certas componentes críticas. 

Escolhi também, por diversas vezes, alunos modelo (nunca escolhendo 

sempre o mesmo), libertando-me assim para a explicação de certos aspetos que 

estavam a ocorrer no momento. Aliás, este acontecimento fazia com que que os 

alunos em questão se sentissem mais competentes e um clima positivo era 

rapidamente criado (Rosado & Mesquita, 2011a).  

Nos jogos desportivos coletivos, o recurso à bola era sempre muito 

ponderada uma vez que, na maioria dos casos, a atenção da turma focava-se 

essencialmente para o objeto de jogo e não para o essencial, o corpo e o gesto 

técnico em si. Assim, as habilidades eram demonstradas sem o recurso a ele, 

numa primeira fase e, depois de compreendido o movimento padrão, aí sim, a 

bola ou o volante era inserido.  

Questionamento 

O questionamento é dos métodos verbais mais utilizado pelos 

professores, levando a que eles questionem os alunos acerca dos mais diversos 

conteúdos (Rosado & Mesquita, 2011a). Segundo este mesmo autor, este 

método de ensino é tão antigo como a própria instrução e deve ser analisado do 

ponto de vista dos seus critérios de utilização, para que seja cada vez mais eficaz 

no processo ensino-aprendizagem. 
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Assim durante todo o ano letivo o questionamento esteve presente em 

todas as minhas aulas, fazendo perguntas à turma acerca das mais diversas 

problemáticas. Estas perguntas não se orientavam simplesmente para as 

questões técnico-táticas, mas também para as questões de ordem mais pessoal, 

com vista a aprofundar a relação entre ambas as partes, criando assim 

condições para alcançarmos alguns objetivos educativos (Rosado & Mesquita, 

2011a). 

Aliás, e tendo em conta as características da minha turma (excesso de 

entusiasmo), o questionamento foi usado muita das vezes para manter os alunos 

concentrados e controlados. Através de algumas rotinas criadas, eles já sabiam 

que, a qualquer momento, o seu professor iria colocar uma pergunta acerca de 

alguma componente, o que os levava a estar concentrados e atentos a tudo o 

que se passava a seu redor.  

“Aqui, para manter os alunos atentos e concentrados, o questionamento foi fundamental. 

Além disso, estes já sabiam que os ia tentar ludibriar das mais diversas maneiras, 

orientando-os para respostas incorretas o que os levava a estar concentrados ao 

máximo.” 

Futsal. Reflexão da UD. Março 2017.  

Dado que, na nossa escola, não é usual o recurso aos testes escritos (e 

bem, na minha opinião), este questionamento frequente, permitiu-me também 

verificar o nível de conhecimento de todos os alunos. Assim, estes teriam que 

ter a matéria sempre bem presente, sabendo que estavam a ser avaliados a todo 

o momento. No final de cada aula, apontava na folha de avaliação formativa (AF) 

a sua prestação (a nível cognitivo), para que nada se perdesse.   

Em suma, “o questionamento pode ser uma estratégia instrucional 

decisiva para o desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu crescimento 

pessoal, para o crescimento do grupo de trabalho, na medida em que lhes 

permite problematizar as situações e contextos, orientar-se por objetivos, 

implicar-se do ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens” (Rosado & 

Mesquita, 2011a, p. 109). 
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Feedback 

“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, 

este deve, para o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de 

informações acerca da forma como realizou a ação” (Rosado & Mesquita, 2011a, 

p. 82). Essas informações visam essencialmente a alteração da próxima 

resposta desenvolvida pelo aluno/atleta (Siedentop, 1991).  

Como afirma Rosado e Mesquita (2011a), uma das principais dificuldades 

dos agentes de ensino situa-se no diagnóstico do erro dos praticantes. Se nas 

modalidades coletivas como o voleibol e, sobretudo, no futsal, em que a minha 

vivência é bastante maior, o diagnóstico do erro foi simples, em modalidades 

como a ginástica acrobática, o mesmo não se passava. Assim, se a dificuldade 

passava por identificar o principal erro, como poderia emitir feedback 

apropriado? A resolução passou então por estudar e vivenciar mais sobre esta 

modalidade, observar e analisar o comportamento do PC, dado que era desta 

área. No início, os erros identificados não eram os mais “fulcrais”, não ia ao cerne 

da questão, porém, à medida que a UD foi avançado, o conhecimento ia 

aumentando também, começando a diagnosticar os principais erros-chave e os 

pormenores em cada figura de pares e/ou trios por exemplo. Desta forma, o 

feedback começou a ser ele também mais eficaz, aumentando igualmente a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem.   

“Na elaboração das diferentes figuras, senti-me mais confiante nas “ajudas” e de certa 

forma considero que fui também mais eficaz na execução destas, contudo isso não se 

verifica quando falámos na identificação dos problemas “chave”. Considero que sou 

ainda um pouco lento a chegar aos problemas fundamentais dado que, na realização 

das figuras, vou corrigindo vários problemas até chegar ao que realmente interessa. 

Esta pequena lacuna só irá ser resolvida através de mais vivências nesta modalidade, 

o que inclui observar as aulas das minhas colegas assim como uma discussão frequente 

com elas e com o professor cooperante.” 

Ginástica acrobática. Reflexão da aula 11 e 12. 24 março de 2017. 
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“Embora a ginástica acrobática não seja o meu forte, penso que a consegui lecionar 

com o mínimo de qualidade, atingindo assim mais um objetivo pessoal: ser conhecedor 

de todas as matérias de ensino para as conseguir lecionar com qualidade.” 

Ginástica acrobática. Reflexão da UD. Abril de 2017. 

Outra das preocupações no que diz respeito ao feedback foi respeitar o 

seu ciclo. Segundo Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado e Mesquita, 2011a), 

este ciclo é constituído por cinco fases, sendo elas a observação e identificação 

do erro na prestação, a tomada de decisão (emitir ou não feedback), feedback 

pedagógico informativo, observação das mudanças no comportamento motor e 

eventual observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um novo 

feedback. A fase “observação das mudanças no comportamento motor” teve 

então especial atenção da minha parte, e sempre que emitia algum feedback 

sobre determinado acontecimento, deslocava-me para outro sítio porém, sempre 

a observar o aluno ou grupo em questão, para perceber se de facto a informação 

transmitida, tinha sido apreendida e executada da melhor forma.  

“No que diz respeito à minha prática, continuarei a ser “chato”, tentando emitir 

constantes feedbacks oportunos, tendo o cuidado de fechar o ciclo destes.” 

Voleibol. Reflexão da aula número 24. 23 novembro de 2016. 

Mesmo apesar do êxtase e excitação constante da minha turma, tentei ser 

sempre um professor presente, emitindo feedbacks nos momentos em que 

considerei mais oportunos, uma vez que a sua pertinência varia em função das 

particularidades dos movimentos exigidos e da situação em si (Rosado & 

Mesquita, 2011a). Por vezes imediatamente após a ação, para que não se 

perdesse o efeito, outras, no decorrer da ação ou no final da jogada, onde este 

momento teria uma reflexão mais aprofundada com o recurso ao vídeo que, 

segundo Rosado e Mesquita (2011a), com o acompanhamento de palavra-

chave, pelo professor, afigura-se vantajoso. Tentei sempre que a frequência 

fosse ideal, isto é, tentava não emitir demasiado feedback para não desmotivar 

a turma, mas também não ficava muito tempo inativo, uma vez que corria o risco 

de os alunos efetivarem alguns erros.    
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Usualmente o feedback era dirigido individualmente, com o intuito de 

melhorar certos gestos (técnicos ou táticos) de determinado aluno no entanto, 

sempre que o erro era comum, reunia toda a turma (ou um grupo em específico), 

para explicar da melhor forma o conteúdo em questão, ou observarem 

determinada componente em jogo. Neste segundo caso, o meu posicionamento 

era fulcral dado que no pavilhão havia sempre aulas a decorrer em simultâneo e 

o barulho, por vezes, era imenso. Assim, chamava os alunos perto de mim, para 

ter a certezas que estes recebiam a mensagem da melhor forma ou, quando era 

permitido, os alunos ficavam nos seus lugares, adotando eu uma posição 

equidistante de ambas as extremidades.  

Por fim, acerca da especificidade do feedback, numa fase inicial este 

tendia a ser muito descritivo em vez de prescritivo, ou seja, tendia a descrever 

as situações, em vez de emitir informações sobre o que melhorar (Rosado & 

Mesquita, 2011a). Ao denotar isto, rapidamente mudei a minha atitude, 

começando a questionar também os alunos acerca das suas ações, levando-os 

a refletir e, aí sim, emitir feedback de cariz mais prescritivo. Os feedbacks de 

cariz valorativo e positivo estiveram sempre presentes nas aulas, numa 

quantidade adequada (no meu ponto de vista), para que os alunos se sentissem 

realizados na ação, comprometendo-se com a prática. Porém, imediatamente 

após a emissão destes, eram também tecidas algumas correções técnicas ou 

táticas para a obtenção de um melhor gesto.   

“Nas próximas aulas irei estar atento a isto mesmo, (…), emitindo ainda mais feedback 

de cariz prescritivo e parando o jogo as vezes que forem necessárias para que os alunos 

entendam nomeadamente o seu papel e qual a zona de responsabilidade que ocupam.”   

Voleibol. Reflexão da aula número 18. 9 novembro de 2016. 

“Fiquei contente por ver alunos que tinham bastantes dificuldades na chamada, a fazê-

la corretamente, recebendo da minha parte um feedback positivo o que despertou neles 

um certo grau de felicidade por atingirem este objetivo.” 

Voleibol. Reflexão da aula número 16 e 17. 4 novembro de 2016. 
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Palavras-chave 

Sendo eu treinador de futsal, ao longo deste ano, muitas vezes necessitei 

de codificar certos gestos ou comportamentos com algumas palavras-chave. Se 

no início de cada UD perdia algum tempo com este processo, no decorrer dela, 

ia recuperando cada segundo perdido e, conseguia focar a atenção dos alunos 

para determinadas componentes críticas que estavam a ser esquecidas, por 

exemplo. Este conceito é apoiado por Landin (1994), ao afirmar que as palavras-

chave são muitas das vezes constituídas apenas por uma ou duas palavras e 

informam o praticante acerca da sua prestação nas tarefas.  

“Outra estratégia utilizada por mim foi o facto de ter codificado várias ações com 

palavras-chave. Se no início perdi um pouco de tempo neste processo, considero que a 

meio desta UD, recuperei bastante tempo. Aliás, estas mesmas palavras-chave 

ajudaram-me imenso a corrigir movimentos e a emitir feedback nos momentos mais 

oportunos, uma vez que o futsal é um desporto extremamente rápido, onde em 

pequenos segundos conseguimos ver diferentes ações e tomadas de decisão por partes 

dos alunos.” 

Futsal. Reflexão da UD. Março 2017.  

Desta forma, esta estratégia foi fulcral na efetivação das tarefas cujas 

características implicavam a adaptação consciente do executante, levando o 

aluno a construir um conhecimento processual mais elaborado (Rosado & 

Mesquita, 2011a).  

Comunicação não-verbal 

Segundo Rosado e Mesquita (2011a, p. 73) deve ser dada “particular 

atenção (…) à paralinguagem (volume de voz, ressonância, articulação, 

entoação) e, de uma maneira geral, aos aspetos não-verbais da comunicação 

(contato visual, expressões faciais, entusiasmo do professor), bem como a 

congruência entre mensagem verbais e não-verbais”. Ou seja, deveremos 

ilustrar as nossas palavras com gestos, expressões e entoações para despertar 

a atenção dos alunos, assim como cativá-los para o nosso discurso. Assim, nas 

primeiras aulas, foi conselho do PC melhorar esta componente, uma vez que a 

informação (através de um discurso monocórdico e solitário) não passava da 
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melhor forma para os alunos. Aliás, as condições espaciais (muitas turmas no 

mesmo espaço levava a muito ruído), por vezes assim não o permitiam, o que 

me levou a investir nesta pequena área. Foram criados vários gestos para a 

rotação das equipas, assim como para arrumação do material, sobretudo dos 

sinalizadores, que me ajudaram imenso no decorrer da lecionação das diferentes 

aulas. Foi a partir deste momento que me apercebi do tipo de professor que 

queria ser, um professor entusiasta, que cativava toda a turma para as diversas 

tarefas, falando não apenas com a voz, mas também com as mãos, os braços, 

o corpo e os sentimentos, expressando-se das mais diversas formas perante os 

diferentes acontecimentos e situações.  

“Se me permite fazer um pouco a ponte com o treino desportivo, quero ser um tipo de 

professor baseado no atual treinador do Liverpool F.C., Jürgen Klopp (um modelo para 

mim), um maluco/apaixonado pelo futebol que vive cada momento de jogo como se 

fosse o último. Que festeja cada golo efusivamente! Como se não houvesse amanhã! 

Transportando novamente para o ensino, um professor que aproveita todos os 

momentos e que dá o melhor de si em todas as aulas. Um professor em que todos os 

alunos podem confiar, independentemente do tipo de problemas/dúvidas que tenham!” 

Voleibol. Reflexão da aula número 13 e 14. 28 outubro 2016.     

  

4.1.3.3 Modelos instrucionais 

 “Entre os 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, de modo a criar condições favoráveis 

para uma vinculação duradoura à prática desportiva” (Mesquita & Graça, 2011, 

pp. 46-47). Entre os muitos modelos instrucionais e de ensino, cabe ao professor 

selecionar o que mais se adequa ao seu contexto. Para isso, deve ter em 

atenção as habilidades do professor e as suas preferências, as características 

dos alunos, a natureza do conteúdo que vai ser ensinado e o contexto em que o 

processo ensino-aprendizagem vai ocorrer (Siedentop, 1991).  
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 Desta forma no primeiro período, em voleibol, utilizei o Modelo de 

Instrução Direta (MID), numa primeira fase, por não me sentir muito confortável 

a lecionar as aulas, por ser o primeiro contato com os alunos e não os conhecer. 

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

as decisões acerca do processo ensino-aprendizagem, nomeadamente a 

prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. 

Neste domínio, o professor realiza o controlo administrativo, determinando 

explicitamente as regras e as rotinas de gestão e ação dos alunos, de forma a 

obter máxima eficácia nas atividades desenvolvidas pelos alunos” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 48). Contudo, apesar de ser um modelo bastante centrado no 

professor, tentei ser sempre muito interativo, motivador e entusiástico para que 

a energia da turma não se perdesse. Com o decorrer das aulas, comecei-me a 

sentir mais confortável com os conteúdos, com o contexto e com alunos e foi 

assim que decidi aplicar um modelo híbrido com as características do Modelo de 

Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) e do Modelo de Educação Desportiva 

(MED). Os modelos híbridos foram bastante úteis, uma vez que tentei retirar as 

características de cada um para formar um modelo que se adequasse melhor à 

turma em questão, assim como ao contexto e ao conteúdo. Segundo (Aleixo et 

al., 2012), estes modelos possuem diferentes valências de formação de jovens 

otimizando o processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, o sucesso 

na aprendizagem. No MAPJ, o jogo foi abordado através do desenvolvimento de 

competências para jogar a modalidade de voleibol, sendo que o ensino da 

técnica estava subordinado ao ensino da tática (Graça & Mesquita, 2015). Este 

modelo “acentua na necessidade do praticante compreender o jogo e fazer a 

aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão cognitiva), 

oferece a todos oportunidades de prática e de participação equitativa (dimensão 

social) e legitima a aquisição de competências táticas, técnicas e física na prática 

de jogo (dimensão motora).” (Graça & Mesquita, 2015, p. 14). O MED ajudou-

me na organização das aulas, ao criar um quadro formal competitivo, equipas e 

papéis (árbitro e treinador), assim como uma festividade positiva constante em 

todas as aulas. A criação de quatro equipas heterogéneas na sua constituição, 

mas homogéneas no seu todo, na situação de jogo 6x6, permitiu a evolução dos 
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alunos, havendo uma aprendizagem cooperativa na equipa e uma competição 

saudável entre equipas. A criação de papéis permitiu que os alunos 

compreendessem melhor os conteúdos em si, corrigindo os seus colegas nas 

mais diversas componentes e fazendo aplicar as regras formais do jogo de 

voleibol.  

“Em relação à criação de dois clubes com duas equipas cada, esta opção tornou-se 

viável uma vez que as equipas que estavam de fora, para além de apoiar, tentavam 

ajudar sempre os colegas, corrigindo-os nas componentes técnicas e táticas. Os 

resultados de todos os jogos foram equilibrados demonstrando uma homogenia entre 

todas as equipas.“ 

Voleibol. Reflexão da aula 16 e 17. 4 novembro de 2017. 

 No segundo período em futsal, mais uma vez, foi aplicado um modelo 

híbrido, com as características do MED e do TGfU (Teaching Games for 

Understading). Foram criadas, novamente, quatro equipas na situação de jogo 

GR+4x4+GR com três papéis cada uma (árbitro, treinador e capitão) e um 

manual de equipa para cada uma (ver anexo 6). Este manual servia como guia, 

uma vez que possuía todas as componentes críticas técnicas e táticas do jogo 

de futsal, assim como as suas regras, sinaléticas dos árbitros e alguns 

conselhos. Desde cedo as equipas foram incentivadas a pensar e compreender 

o jogo taticamente através de várias questões colocadas pelo professor ao longo 

das aulas. O TGfU “adere bem a um estilo de ensino de descoberta guiada, em 

que o praticante é exposto a uma situação-problema e é incentivado a procurar 

soluções, verbalizá-las, discuti-las, explicá-las, ajudado pelas questões 

estratégicas do professor” (Graça & Mesquita, 2011, p. 138). Desta forma, os 

alunos eram incentivados a refletir sobre os problemas de jogo da sua equipa (e 

das outras), levando-os a chegar às soluções adequadas a cada situação e fase 

de jogo. Estes modelos foram escolhidos devido a sentir-me bastante confortável 

nesta modalidade, uma vez que, como já foi referenciado anteriormente, fui 

praticante desta modalidade durante vários anos e sou, atualmente, treinador.  

“Resumidamente, o exercício tão complicado que o professor engendrou, passou a ser 

“simples” devido ao entendimento táticos que a maioria dos alunos já tem! Fiquei 
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bastante feliz com esta pequena conquista e esta turma já demonstrou ser capaz de 

resolver (quase) todos os problemas que o professor lhe apresenta.” 

Futsal. Reflexão da aula número 15 e 16. 3 fevereiro de 2017.   

 Relativamente à ginástica acrobática (segundo período), a estratégia 

passou pela utilização, novamente, do MID, e do MAC (Modelo de Aprendizagem 

Cooperativa). Relativamente ao primeiro modelo, este foi utilizado numa fase 

inicial, como forma de apresentação de tarefa e devido às próprias 

características da modalidade. Numa segunda fase, na elaboração das 

coreografias, foram criados quatro grupos de trabalho, e aqui sim, foi aplicado o 

MAC. Este modelo estimula o trabalho em equipa, o auxílio mútuo, a troca de 

ideias e a resolução de problemas em conjunto, permitindo aos alunos a 

liberdade de posicionamento e de discussões (Scheibel et al., 2009). Desta 

forma os grupos trabalharam em conjunto, formando uma coreografia própria e 

personalizada, derrubando os diversos obstáculos (problemas), que apareciam 

no decorrer das aulas. Estes modelos foram selecionados devido às 

características da modalidade de ginástica acrobática, assim como a sua curta 

duração (comparativamente com o resto das UD´s). 

“Este momento foi bastante concretizador para o professor, uma vez que observou todos 

os grupos a trabalharem arduamente, ora a discutir figuras, ora a trabalhá-las.” 

Ginástica acrobática. Reflexão da aula número 8 e 9. 14 março de 2017.  

 Por último, no badmínton (terceiro período), foi utilizado mais uma vez 

algumas características do MED e da MAC. Aqui foram criados grupos de quatro 

elementos e, enquanto dois alunos jogavam, os outros dois desempenhavam as 

funções de treinador e árbitro/contador de pontos. Criei inclusive uma ficha de 

pontuação, com um pequeno quadro competitivo, onde os alunos verificavam 

qual o papel a desempenhar em determinada altura. Nestes grupos, os alunos 

ajudavam-se mutuamente, havendo uma evolução positiva de todos, mesmo 

com uma UD de muito breve duração (11 aulas). A opção por estes modelos 

derivou, mais uma vez, das características da modalidade, assim como o curto 

tempo disponível para a sua lecionação. 
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 Em suma, os modelos instrucionais desempenharam assim um papel 

fulcral, dado que estruturam todo o processo ensino-aprendizagem, definindo os 

papéis de professor e aluno, as características da tarefa e das relações sociais 

na aula, assim como a perspetiva pedagógica do processo (Graça & Mesquita, 

2011).   

 

4.1.3.4 Análise e observação 

 Atualmente, a observação torna-se um elemento fulcral à aprendizagem 

de todos os intervenientes neste processo. Se no contexto de treino, as equipas 

técnicas procuram saber mais acerca das equipas adversárias (pontos fortes e 

fracos), também procuram observar melhor (com o recurso do vídeo, por 

exemplo) as suas equipas, para tentar rentabilizá-las ao máximo. Assim, a 

observação no contexto de estágio, traduz-se em ver através dos outros o que 

em nós podemos sentir refletido e esperar melhorado (Piasenta, 2002). É 

receber um conjunto de estímulos e informações que nos permite inteirar e 

ajustar ao próprio envolvimento (Sarmento et al., 1991).  

 Assim, durante este EP, apesar da observação mínima “obrigatória” de 

“10 aulas de cada colega estagiário”10, estive presente na maior parte das aulas 

deles, com intenção de absorver o máximo possível de informação para tentar 

melhorar a minha prática enquanto professor de EF. Aliás, esta observação 

chegou mesmo a ser fulcral na aprendizagem de algumas modalidades (na qual 

não tinha tanta experiência), como foi o exemplo da ginástica acrobática. Nesta 

modalidade, e ao observar colegas minhas com maior vivência desportiva nesta 

área, consegui captar diversos pormenores e transportá-los (à minha maneira), 

para a aula, conseguindo corrigir com maior eficácia certas figuras, por exemplo. 

Aliás, ao observá-las, conseguia retirar bastante informação para depois, nas 

reuniões em sede de NE, discutirmos todos juntos o que poderíamos melhorar 

em cada aula. Contudo, o mais impressionante era que, ao falarmos de cada 

uma, facilmente todos os aspetos falados podiam ser transportados para as 

                                            
10 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP (2016). 
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restantes. Além disso, o que eu observava era diferente do que as minhas 

colegas observavam e, com isto, no fim de cada reunião, íamos para casa com 

uma panóplia de aspetos para refletir e melhorar em aulas futuras. Como afirma 

(Aranha, 2007), a observação não só é importante para avaliar a prestação dos 

alunos/atletas, como também para avaliar a própria atividade do professor. Ela 

permite “identificar prestações menos eficazes, e, consequentemente melhorar 

essa atividade” (Aranha, 2007, p. 3).    

 Mesmo sem a obrigatoriedade da observação, no fim de cada aula, 

trocávamos sempre algumas impressões, o que estava bem, o que estava 

menos bem, e assim se criavam longas manhãs e tardes de discussão positiva 

entre nós. Foi aqui que dei uma maior importância ao NE e, sem ele, a 

construção da profissão de professor dentro de mim, não teria sido tão completa. 

O que por vezes falhava sem eu me aperceber, não era deixado escapar por 

parte dos restantes membros do NE.  

 Apesar de menos frequente, foi igualmente interessante observar aulas 

lecionadas por um professor bastante mais experiente que, no nosso caso, foi o 

PC. Desta forma, conseguimos apontar diversas estratégias diferentes, fugindo 

um pouco às “rotinas” criadas pela formação comum que nos foi fornecida pela 

FADEUP. Os anos de experiência deste professor traduziram-se numa 

capacidade enorme de adaptação aos diferentes problemas criados durante as 

aulas, assim como um enorme conhecimento acerca dos conteúdos e seus afins. 

Para além disso, a maneira como o professor reagia nas diferentes turmas foi 

extremamente clarificadora para nós, uma vez que apenas tínhamos uma turma 

residente e não existia esta possibilidade de mutação de personalidade 

constante entre o mesmo ciclo de ensino. 

“No papel de “observador” dá para reparar em todos os comportamentos que os alunos 

têm, assim como as relações que estabelecem entre si. Considero que esta aula foi 

bastante produtiva para mim e anseio por mais aulas assim! São sem dúvida um meio 

bastante eficaz de aprendizagem uma vez que abre novos horizontes para os 

professores estagiários.”  

Relatório de observação nº7. 15 Março 2017.  
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 Para concluir, a observação neste contexto de EP acarreta uma 

imensidão de aprendizagens para todos os professores-estagiários. Lembro-me 

de tanto o PC como a PO afirmarem, diversas vezes, que a experiência dos 

professores-estagiários que estão nas ilhas (sozinhos e sem NE) não é tão rica 

como a nossa, devido a não terem um NE que observe e discuta as aulas com 

eles. Se inicialmente isto não fazia muito sentido para mim, a partir do meio do 

ano letivo e essencialmente agora no fim, percebo, concordo e subscrevo esta 

estratégia poderosíssima de aprendizagem. Sem esta ferramenta e sem o NE, 

hoje seria uma pessoa certamente muito mais pobre.  

“Em suma, e sendo esta a última aula das quatro observadas, penso que esta 

experiência foi bastante proveitosa para os professores estagiários. Aprendi bastante 

ao observar estas aulas, aprendi novas “palavras-chave” que me ajudaram a perceber 

os movimentos na sua essência, aprendi estratégias muito interessantes nas mais 

diversas componentes, aprendi novos jogos e, essencialmente, aprendi mais sobre esta 

modalidade. Foi extremamente interessante observar quatro aulas que, no início 

poderiam ser semelhantes, contudo foram diferentes, uma vez que as turmas em 

questão têm as suas próprias características.” 

Relatório de observação nº7. 16 Março 2017.  

 

4.1.4 Captações 

 As captações são um dia (ou semana) que todos os intervenientes 

esperam ansiosamente. Os atletas, pois têm uma oportunidade para pertencer 

a um novo clube que sempre sonharam jogar, e os treinadores, por poderem 

observar novos jogadores, na ânsia de encontrar um craque que o ajude a 

chegar aos objetivos da equipa. 

 Assim, a avaliação pode assemelhar-se às captações, uma vez que esta 

recolhe informações importantes para um correto desempenho dos alunos, 

sendo um “regulador por excelência de todo o processo ensino-aprendizagem” 

(Aranha, 2004, p. 9). Em conjunto com a planificação e com a realização de 

ensino, pode mesmo ser apresentada como uma tarefa central de cada professor 

(Bento, 2003). Segundo o mesmo autor, sem ela “verifica-se um retrocesso dos 
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resultados em todos os aspetos do ensino: da aprendizagem, da docência, da 

sua planificação, preparação e realização” (Bento, 2003, p. 175). Neste sentido, 

avaliar é uma “atividade humana constante, já que a todo o momento temos que 

recolher informação do meio, valorizar essa informação e decidir em 

conformidade. Trata-se de um mecanismo básico de processamento de 

informação por parte dos seres humanos” (Rosado & Colaço, 2002, p. 19). 

Segundo o mesmo autor, tem como objetivo diagnosticar quais as dificuldades 

dos alunos, assim como a sua origem, levando a uma melhoria da programação 

e ensino, com vista a atingir os objetivos delineados.  

 De seguida, irão ser apresentados dois tipos de avaliação (criterial e 

normativa), assim como as modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e 

sumativa) e a autoavaliação.  

  

4.1.4.1 Avaliação criterial VS avaliação normativa 

 “A avaliação criterial (referida a critérios) é aquela em que se comparam 

os resultados alcançados com os previamente estabelecidos. Neste caso, a 

avaliação do aluno traduz a distância a que se encontra do padrão de 

aproveitamento determinado – a sua performance.” (Gonçalves et al., 2010, p. 

41). Ou seja, o aluno é avaliado em relação a critérios que foram criados 

previamente, sem que seja necessária uma comparação entre eles (Rosado & 

Colaço, 2002). 

 No que diz respeito à avaliação normativa, esta compara os desempenhos 

dos alunos entre si, por relação a uma norma, sendo a avaliação orientada por 

um conjunto de regras comuns (Rosado & Colaço, 2002). Segundo o mesmo 

autor, este tipo de avaliação informa os estudantes da posição (relativa) que 

ocupam, relativamente a um grupo. 

 Assim, durante o ano letivo, abordei preferencialmente a avaliação criterial 

com o objetivo de verificar se os alunos cumpriam (ou não) os objetivos 

delineados anteriormente. Desta forma os alunos trabalhavam na conceção do 

concreto, sabendo o que têm de fazer em específico para chegar ao nível em 
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questão. Se tivesse optado por uma avaliação normativa, os alunos trabalhariam 

na conceção do subjetivo, não tendo informações acerca do que melhorar na 

sua prestação. Este tipo de avaliação foi utilizado apenas no momento de 

classificação para despistar eventuais dúvidas/erros. Isto é, ao denotar que dois 

alunos tinham a mesma nota, sabendo que o aluno X teve melhorar prestação 

que o aluno Y, revia todos os objetivos e critérios estabelecidos para detetar o 

que se passava de errado. Segundo Rosado e Colaço (2002, p. 32), “a avaliação 

referida à norma tem pouco interesse, devendo ser privilegiada uma avaliação 

referida ao critério, isto é, em função dos objetivos definidos”. Desta forma foi 

possível observar e analisar individualmente cada aluno, atendendo à 

especificidade de cada um.  

  Em suma, este tipo de avaliação foi o privilegiado, dado que, na minha 

perspetiva, é o que beneficia mais os alunos no ponto de vista do seu 

desenvolvimento. Permite uma comparação entre o mesmo sujeito e não com 

outros, podendo analisar-se assim a sua evolução ao longo do tempo (Rosado 

& Colaço, 2002).  

 

4.1.4.2 Deteção de talentos 

 Nos dias de captações, todos os treinadores da equipa técnica estão com 

o seu olhar dirigido nos novos talentos que apareceram no recinto desportivo. 

Observam, analisam e diagnosticam quais as características técnico-táticas que 

lhes interessam em cada jogador, assim como as características pessoais que 

lhes vão permitir construir uma equipa concisa em todos os aspetos. Neste 

sentido, a avaliação diagnóstica (AD) consiste na recolha de informação para 

estabelecer prioridades e ajustar as atividades aos alunos, no sentido do seu 

desenvolvimento (Gonçalves et al., 2010). “Verifica se o aluno possui as 

aprendizagens anteriores necessárias para que novas aprendizagens tenham 

lugar (…) e também se os alunos já têm conhecimento da matéria que o 

professor vai ensinar, isto é, que aprendizagens das que se pretendem iniciar 

(…) são, na realidade, já dominadas pelos alunos (…) (Rosado & Colaço, 2002, 

p. 70). 
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 No que diz respeito à primeira AD esta foi bastante importante para 

denotar certos aspetos. Por indicação do PC, esta foi realizada com a ajuda de 

todo o NE e, com uma grelha elaborada por todos, ficamos encarregues de 

avaliar, sensivelmente, 7 alunos cada um. Foi aqui que começaram a surgir 

algumas questões. Se com 7 alunos, usei praticamente todo o tempo disponível, 

com 28, como seria? Depois de uma breve reflexão, as respostas começaram a 

surgir. A observação requer, também ela, treino, e vindo de professores como 

nós (inexperientes), a demora era habitual, contudo, o problema não residia 

apenas aí, constatámos desde logo que a grelha era demasiada elaborada, com 

muita informação, o que impediria a observação de toda a turma em todos os 

conteúdos ali presentes. Assim, este foi o ponto de partida para a elaboração 

das nossas próprias grelhas personalizadas, com os aspetos/pontos críticos que 

achávamos pertinentes avaliar. Fizemos, desde então, grelhas mais simples, 

com menos conteúdos e aspetos mais qualitativos. A “checklist” foi assim 

substituída por um documento em que as notas e os comentários eram mais 

importantes. Depois disso, as anotações eram interpretadas, dando origem às 

aulas seguintes. A primeira AD foi também difícil, pois não conhecíamos os 

alunos, porém, à medida que o ano ia avançando, o conhecimento das suas 

habilidades técnico-táticas dava-nos uma ideia geral do seu conhecimento 

acerca das diferentes modalidades. Além disso, a ficha individual entregue no 

primeiro dia de aulas também ajudou imenso.   

 Das quatro UD´s abordadas ao longo do ano, a maioria foi alvo de uma 

AD prévia, porém, houve um caso em que optei por não a realizar, a ginástica 

acrobática. Esta opção foi tomada devido às poucas aulas existentes para a 

lecionação desta modalidade, usando a primeira aula da UD para começar a 

trabalhar de imediato. Aqui, começamos então da base para o topo, ou seja, 

partimos da etapa zero. Naturalmente, à medida que as aulas iam decorrendo, 

toda as situações de aprendizagem iam sendo adequadas à realidade, através 

das informações que ia recolhendo aula-a-aula. 

 Esta modalidade de avaliação foi de cariz qualitativo e não contou, como 

é óbvio, para a classificação final dos alunos (Rosado & Colaço, 2002). 
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4.1.4.3 Performance em treino/jogo  

 Depois de diagnosticados os principais talentos a “contratar”, está na 

altura de os colocar em jogo com os possíveis companheiros de equipa. Aqui 

verificámos o grau de interligação com eles assim como a sua adequação aos 

princípios e ideias de jogo do treinador. Desta forma a AF torna-se assim um 

processo fundamental da avaliação dos alunos, pois é aqui que o treinador 

verifica a prestação do seu “prodígio” em contexto de jogo.  

 A AF, segundo Ribeiro e Ribeiro (1990, cit. por Gonçalves et al., 2010, 

p.49), deve ser dominada pelos professores, uma vez que esta acompanha todo 

o processo ensino-aprendizagem, “identificando aprendizagens bem-sucedidas 

e as que levantam dificuldades, para que se possam ultrapassar as últimas 

levando os alunos à proficiência e ao sucesso”. Esta forma de avaliação faz com 

que os alunos participem de uma forma mais ativa, natural e descontraída nas 

aulas, olhando a avaliação não de forma negativa e perturbante como é habitual 

(Rosado & Colaço, 2002).  

 Desde cedo, olhei para a AF com bons olhos, tomando notas em todas as 

aulas acerca da prestação dos alunos. Esta medida foi tomada muito por 

influência do PC que, com os seus largos anos de experiência, nos alertou da 

importância desta modalidade de avaliação. Assim, no final de cada aula, 

apontava junto à grelha de pontualidade/assiduidade algumas notas de cariz 

qualitativo, acerca dos mais diversos conteúdos (técnicos e táticos) ou até 

mesmo de atitudes. Esta ideia é suportada por Rosado e Colaço (2002, p. 52), 

ao afirmar que a “avaliação de objetivos do domínio sócio afetivo, dificilmente [é] 

compatível com uma avaliação formal”. Estas notas eram essencialmente 

retiradas através da observação da prestação dos alunos nas mais diversas 

situações de aprendizagem e do questionamento utilizado nas fases de 

instrução.  
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“Apesar disso, as notas estão praticamente atribuídas, dado que todas as aulas tenho 

apontado a prestação dos alunos nas diferentes componentes, sejam elas táticas, 

técnicas, ou em relação ao domínio cognitivo e sócio afetivo.” 

Voleibol. Reflexão da aula 29 e 30. 9 dezembro de 2016. 

 

No fim da UD de futsal, ainda dei mais importância a esta modalidade de 

avaliação quando, a avaliação sumativa (AS) não correu como o previsto, sendo 

a prestação dos alunos pior do que esperava.  

“É nesta situação que dou bastante importância à avaliação formativa, que acompanhou 

os alunos durante as vinte e quatro aulas da UD de futsal. E se me tivesse baseado 

apenas na avaliação sumativa para atribuir uma classificação aos alunos? Certamente 

iria ser mais penoso para eles. Felizmente não o fiz!” 

Futsal. Reflexão da aula 23 e 24. 24 fevereiro de 2017 

 Para concluir, foi na AF que concentrei a maior parte da minha atenção e 

considero que ela é a principal modalidade de avaliação em ensino, uma vez que 

“fornece, ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes 

intervenientes no processo educativo, informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens e competências; e sobre a qualidade do processo, aumentando 

a eficácia, de modo a permitir rever e melhorar os processos de trabalho, com 

vista ao cumprimento dos objetivos do currículo” (Gonçalves et al., 2010, p. 53). 

Ou seja, é um elemento chave que leva a um sucesso do desenvolvimento 

educativo (Gonçalves et al., 2010). 

“Foi realizada a avaliação sumativa dos alunos, na modalidade de voleibol, contudo as 

notas (classificações) já estavam praticamente estabelecidas, dado que tenho 

acompanhado a evolução e o processo dos alunos ao longo de todas as aulas.” 

Voleibol. Reflexão da aula número 31. 14 dezembro de 2016. 

 

4.1.4.4 A decisão 

 A “decisão” é sempre o momento mais difícil e delicado para a equipa 

técnica. É aqui que os jogadores sabem da sua “seleção” ou não, para a equipa 
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que estão a concorrer. É um momento caracterizado por uns alguns nervos e 

tensão porém, tudo depende de como o treinador aborda este assunto. Desta 

forma, a AS traduz-se por um “momento de fazer um juízo global e de síntese, 

permitindo verificar a evolução e retenção do aluno perante toda a matéria que 

lhe foi transmitida” (Gonçalves et al., 2010, p. 57). Fornece um sumário da 

informação disponível, executando um balanço de resultados no final de cada 

UD (Rosado & Colaço, 2002). 

 Como disse anteriormente, esta modalidade de avaliação apenas serviu 

para “tirar dúvidas” visto que a maior parte da minha atenção virou-se para a AF. 

Deste modo, a AS teve a configuração de uma aula dita “normal”, com a mesma 

estrutura de exercícios, para que os alunos não estranhassem nem sentissem 

pressionados por esta fase formal de avaliação, o que é apoiado por Rosado e 

Colaço (2002, p. 32) “os alunos devem repetir (…) [os] exercícios e (…) provas 

específicas, com alguma frequência, nas aulas, de tal forma que a sua aplicação 

seja sentida como uma situação típica de aula, sem “stress” e com uma estrutura 

organizativa semelhante”. 

 A grelha de avaliação tinha como base os critérios e objetivos que foram 

definidos previamente e o cálculo da nota final era realizado através dos 

seguintes critérios estabelecidos pela escola: 90% para o domínio cognitivo e 

motor (15% saberes e competências; 60% aptidões motoras; 15% atitudes em 

contexto de aula) e 10% para o domínio sócio afetivo. Todas as notas eram 

refletidas com o PC, e ajustadas caso necessário, uma vez que era ele o diretor 

de turma e possuía uma experiência maior neste tipo de procedimentos.  

  Das quatro UD´s lecionadas, apenas uma não foi alvo de AS, uma vez 

que, no terceiro período, fomos afetados por inúmeras greves, tolerâncias de 

ponto, atividades realizadas pela escola e a ausência do professor da turma em 

duas circunstâncias devido aos regionais e nacionais de DE. Neste caso, mais 

uma vez, a AF teve um papel fulcral na atribuição das notas. 

 Um último aspeto a denotar, foi o facto de na UD de futsal, ter um aluno 

que não pôde fazer as aulas devido a um problema de saúde comprovado junto 
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do diretor de turma. Desde logo fiquei um pouco receoso e confuso com esta 

situação porém, em conversa com o PC, e ao assistir à reunião do grupo de EF, 

ficou acordado a realização de um trabalho por parte do aluno em questão. Desta 

forma, em todas as aulas, este aluno teve um papel ativo na ajuda e realização 

das diversas situações de aprendizagem, sendo alvo de um constante 

questionamento acerca dos diferentes conteúdos. No final, este realizou então 

um trabalho escrito, que englobou todos os conteúdos abordados durante a UD 

assim como a realização de uma parte prática (ativação geral e específica) à 

turma.   

 

4.1.4.5 Autoavaliação 

 Segundo (Rosado & Colaço, 2002, p. 43), “se apontamos para 

metodologias ativas, com a participação dos alunos na construção do seu próprio 

processo de formação, estes devem ser chamados a participar ativamente na 

sua avaliação”. Desta forma e segundo os mesmos autores, a autoavaliação 

assume assim uma excelente forma de avaliação. “Neste contexto, o aluno 

sente-se parte do projeto educativo, assume o direito ao erro e à descoberta, 

pratica o confronto de ideias e regula a sua aprendizagem de uma forma 

formativa” (Gonçalves et al., 2010, p. 55). 

 Assim, no final de cada período, os alunos preenchiam uma ficha de 

autoavaliação (já produzida pelo grupo de EF) onde teriam que se avaliar nos 

três domínios (motor, cognitivo e sócia afetivo) e nas diferentes modalidades pelo 

qual passaram. Eram incentivados inclusive a refletir um pouco sobre a sua 

prestação ao longo do ano, apontando quais os pontos a melhorar e onde se 

sentiram melhor. Nesta ficha, também tinha presente todos os parâmetros da 

sua avaliação e os pesos atribuídos a cada um para que assim conseguissem 

monitorizar melhor a sua atividade. 

 Em suma, segundo Abrecht (1994, cit. por Rosado & Colaço, 2002, p.43), 

esta avaliação é importante na medida em que “permite operacionalizar a 

implicação do aluno no processo da sua aprendizagem, levá-lo ao domínio 
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criativo do seu próprio caminhar e, também, a fazer o ponto da situação dos 

saberes, mais alargado”.  

 

4.2 A massa associativa 

 Em qualquer clube a massa associativa apresenta uma extrema 

importância devido ao apoio que fornece nos bons, mas essencialmente nos 

maus momentos. É com ela que todos os elementos participantes neste 

processo conseguem por vezes transcender-se e chegar ao mais altos 

patamares (objetivos). De facto, a massa associativa da nossa escola e tudo o 

que esta inerente a ela foi uma grande motivação para este EP. Aliás, tivemos a 

sorte de estar inseridos na cidade europeia do desporto 2017 o que fez com que 

assistíssemos a inúmeras atividades e, inclusive, participássemos em algumas.  

 Para além disso, consegui envolver-me com todas as pessoas presentes 

neste processo, isto é, com todos os professores de EF, com alguns professores 

de outras disciplinas e com os assistentes operacionais. Toda a gente conheceu 

o “professor Pedro”, aquela pessoa animada, sorridente e brincalhona. Durante 

este ano de EP, tive o privilégio de me relacionar dentro e fora da “sala de aula”, 

chegando-me a sentir mesmo em “casa” na maior parte das vezes. Se consegui 

desenvolver-me enquanto pessoa e profissional, muito se deve a esta área, que 

muita importância tem na vida dos professores-estagiários.  

 

4.2.1 Desporto Escolar – O sonho 

 

 Desde cedo esta componente extra curricular da escola chamou-me à 

atenção pelo facto de ser treinador e um apaixonado pela modalidade de futsal 

(como já é sabido). Assim, logo no início do ano, entrei numa enorme aventura 

com o professor responsável por esta secção com o qual fiz uma enorme 

amizade. Primeiro as distritais, depois as regionais, e só acabámos nas 
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nacionais, patamar este que ninguém na escola tinha conseguido atingir até à 

data. Mas já chegaremos lá. 

 Tudo começou com a apresentação do novo estudante estagiário ao 

professor responsável pela modalidade de futsal do DE. Neste primeiro encontro, 

foi bastante interessante e motivante entrar em contacto com uma pessoa 

extremamente humilde que ficou radiante por ter um “adjunto” ao seu lado da 

modalidade de futsal. Foi aqui que tudo começou. A sincronia entre os dois foi 

criada imediatamente e de treino em treino fomos trabalhando a equipa com um 

objetivo em mente: os nacionais. Se os treinos de quinta-feira (embora que 

partilhados com o DE de basquetebol) eram bastante produtivos, visto que os 

atletas/alunos apareciam, os de terça-feira não se pode dizer o mesmo. Devido 

a aulas, testes, doenças, condições meteorológicas e treinos (dos respetivos 

clubes), a maior parte dos atletas/alunos não poderiam comparecer, ficando este 

dia sem efeito. Mesmo nos treinos de quinta-feira, era difícil reunir a equipa 

completa. Encontrámos aqui uma limitação e às vezes com quatro ou cinco 

atletas, trabalhávamos o possível.  

 No que diz respeito aos jogos (competição), na fase distrital, estes eram 

realizados aos sábados de manhã, em jornadas duplas, ou seja, sempre que 

havia competição, realizávamos, no mínimo, dois jogos. Nesta fase, não 

encontrámos grandes dificuldades nos grupos a que pertencemos visto que, a 

maior parte das equipas, muitas das vezes, nem comparecia com o mínimo de 

dez jogadores obrigatórios, originando a vitória automaticamente. Mesmo assim, 

fazíamos questão de jogar pois, na nossa mente, não fazia sentido as escolas 

deslocarem-se para depois, os atletas/alunos não terem a felicidade de jogar. 

Porém, na última fase distrital, encontrámos aqui as nossas primeiras 

(derradeiras) dificuldades. Com o apuramento para as regionais em causa, 

fomos “campeões”, ao vermos o último jogo, na bancada, e assim seguimos para 

as tão desejadas regionais.  

 Nesta fase, as regionais, fomos para Vila Nova de Famalicão, dois dias, e 

encontrámos lá as melhores equipas do norte. Foi uma experiência fantástica 

onde a “química” de toda a nossa equipa aumentou devido à estadia nesta 
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fantástica cidade. Tudo foi bem planeado e organizado, desde as dormidas, às 

refeições, passando pelos pavilhões com boas condições e perto da escola onde 

dormíamos. Os alunos ficaram radiantes por esta experiência, pelas festas 

organizadas pela comissão e pelo ambiente festivo e desportivo presente. Já nós 

professores, sentimo-nos igualmente felizes e radiantes ao vermos os nossos 

atletas/alunos felizes e concretizados. Em relação à competição em si, esta foi 

mais uma vez difícil, como seria de esperar. Logo no primeiro jogo, perdemos a 

uns escassos oito segundos do fim, no segundo jogo, para frustração de todos, 

vimos a outra equipa empatar o jogo a um segundo do fim (sim, a um segundo 

do fim, volto a frisar), e no último jogo ganhámos sem grandes dificuldades à 

última equipa que faltava jogar. Com uma derrota, um empate e uma vitória no 

nosso horizonte, e pela maneira que isso aconteceu, toda a equipa foi contagiada 

por um sentimento de raiva, frustração e tristeza. Todo o trabalho realizado até 

ao momento, poderia ficar por terra por uns míseros segundos. Porém, e mais 

uma vez no terceiro jogo desta fase e já na bancada, vimos uma conjugação de 

resultados bastante favorável para a nossa escola, o que nos valeu um segundo 

lugar nas regionais de futsal juvenil e consequente passagem às competições 

nacionais, organizadas na nossa cidade. Os sentimentos de raiva, frustração e 

tristeza, rapidamente foram substituídos por uma alegria e uma excitação 

imensa. A nossa escola, pela primeira vez na sua história, tinha passado a umas 

nacionais. O nosso principal objetivo estava assim cumprido. No entanto, nem 

tudo foi tão pacífico como queríamos. Neste último jogo que assistimos nas 

bancadas, vimos alguns dos nossos jogadores a serem intimidados por adeptos 

de outras equipas e aqui criou-se um pequeno problema. Este problema só se 

resolveu quando saímos da competição e foi de louvar toda a ajuda da 

organização e, inclusive, de outras equipas de outras modalidades da mesma 

zona que nós. 

 Com a passagem aos nacionais, sonhávamos todos com um lugar no 

pódio mas, se a componente “sorte” esteve presente em todo o nosso percurso 

até aqui, podemos dizer que fomos abalados pela falta dela nesta fase. Se nas 

fases anteriores começamos relativamente mal, com empates e derrotas, aqui 

apenas com um jogo garantimos a presença nas meias-finais desta competição. 
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Estávamos assim num lote muito restrito de equipas, mais especificamente, 

erámos uma das melhores quatro equipas de Portugal. Com a passagem 

garantida, ainda fizemos mais um jogo onde, mais uma vez, o resultado nos 

sorriu, um pequeno empate garantiu que jogássemos as meias-finais com a 

equipa que queríamos. Todavia, foi a partir daqui que tudo começou a complicar 

e o “azar” se apoderou de nós. Antes do início das tão desejas meias-finais, 

perdemos dois jogadores por lesão, uma contraída no jogo anterior e a outra, 

enfim, a descer uma simples escadas. Com menos dois jogadores importantes 

no leque de escolhas e com um expulso no decorrer do jogo, a equipa lutou até 

à última gota de suor e só caiu nos penaltis. Foi um jogo eletrizante, onde tivemos 

que agradecer o apoio de toda a escola. Nunca pensei ver os professores, eles 

também completamente excitados a apoiar e a entrar na festividade dos cânticos 

reproduzidos pela “claque” organizada por alguns alunos da escola. No fim deste 

jogo, mais uma vez, um sentimento de tristeza e revolta surgiram. Tínhamos 

perdido, tínhamos falhado o acesso às finais. Este momento foi o mais marcante 

neste percurso pelo DE e dos mais marcantes neste percurso de EP. Todas as 

palmas fornecidas pelo público de nada valiam, o choro e cabeça baixa estava 

presente em todos os jogadores. Quando cheguei ao balneário, havia alunos 

sentados nos corredores, outros encostados às paredes, tudo com uma cara de 

sofrimento e angústia. Esta imagem jamais sairá da minha cabeça. Jovens 

jogadores, entre os dezasseis e os dezassete anos a sentir desta forma o jogo. 

Perante este cenário, admito, as emoções foram mais fortes e também verti 

umas lágrimas que rapidamente foram reconfortadas por alguns professores 

presentes. No dia seguinte, fizemos o nosso último jogo e naturalmente 

perdemos (devido à falta de três jogadores), ficando no quarto lugar, muito 

aquém das expetativas.  

 Estas nacionais foram sem dúvida o chegar ao “topo” do nosso país, 

vivemos momentos extraordinários, faltou apenas a passagem às finais. Um 

único aspeto negativo a apontar, foi o facto de, com dois alunos lesionados (um 

deles mal conseguia andar), fomos “obrigados” a deslocarmo-nos para uma 

pequena festa, com o risco de, se não comparecêssemos, víamos a nosso 

percurso anulado. A organização poderia abrir então uma exceção, deixando 
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estes alunos repousarem nas escolas de acolhimento, junto das suas equipas, 

mas isso não foi permitido. Assim, com este acontecimento, vi mais uma vez, o 

enorme carácter destes meus atletas/alunos. Toda a gente ajudou as pessoas 

com dificuldades e viu-os a serem transportados ao “colo” por toda a gente. Com 

isto apercebi-me que tinha comigo pessoas com um grande valor humano, que 

de tudo faziam para ajudar os seus colegas. Perante atitudes como esta, só 

podiam emergir sentimentos como felicidade e realização.  

“Perdemos, ficámos em 4º lugar mas tenho comigo os melhores, uma equipa constituída 

por 12 jovens jogadores com um grande carácter e espírito de sacrifico. Uma verdadeira 

equipa portanto! Orgulho é a única palavra que me ocorre para descrever o meu estado 

de espírito! Obrigado a todos!” 

Diário de bordo. 14 Maio de 2017.  

 Em suma, foi uma experiência inacreditável e magnífica onde de tudo 

fizemos para que os nossos atletas/alunos crescessem como jogadores e 

sobretudo, como pessoas. No que diz respeito ao meu raio de ação, sinto-me 

completamente realizado e satisfeito, uma vez que o professor responsável 

sempre me deu liberdade para fazer o que achava mais correto para todos, aliás, 

pedia-me inclusive dicas e conselhos para algumas situações de jogo. Foi uma 

componente bastante importante nesta minha passagem pela escola, que 

permitiu não só perceber como a realidade do DE funciona em todas as fases de 

competição a nível nacional, como me permitiu, de certa forma, aprimorar os 

meus conhecimentos de futsal perante uma população mais jovem. Fecho esta 

etapa com um grande sorriso na cara, desejoso de experienciar mais 

oportunidades como esta.   

 

4.2.2 Corta mato escolar 

 O corta-mato escolar da nossa escola foi realizado no dia 25 de Novembro 

de 2016 na Quinta das Freiras (perto da escola). Foi a primeira grande atividade 

na qual pudemos participar de forma ativa na sua organização. Desde início, 

foram-nos atribuídas várias tarefas e funções que tivemos que executar no início 
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da prova. Desde o controlo das voltas, até à confirmação dos nomes, limpeza do 

percurso e montagem deste, ajuda aos alunos nas mais diversas componentes, 

entre outros, podemos entrar neste ambiente festivo das mais diversas 

maneiras. Esta atividade contou com a cooperação e ajuda da junta de freguesia 

de Rio Tinto e de todo o grupo de EF da escola, permitindo assim que esta 

atividade tivesse um enorme sucesso, embora as condições meteorológicas não 

estivessem muito favoráveis. 

 No que diz respeito aos alunos, estes de tudo fizeram para ganhar ou até 

mesmo acabar a prova, e o espírito de entreajuda e cooperação esteve presente 

ao longo de toda a manhã desta sexta-feira. Foi notório o interesse dos mais 

pequenos (ensino básico), que apareceram em massa para esta pequena festa. 

Tivemos inclusive dois alunos da nossa turma partilhada que conseguiram 

lugares no pódio.      

 Em relação há minha função, fiquei responsável pelo controlo das voltas 

num local específico da prova, com outra professora da escola que, na altura, 

ainda não conhecia muito bem. Foi aqui que, durante toda a prova, conheci uma 

pessoa com a mesma paixão que eu: o futsal. Para além disso, e durante toda a 

prova, foi bastante interessante saber mais informações sobre o espaço, o grupo 

e os alunos que tínhamos na escola, sobre outro ponto de vista. Um exemplo 

disso mesmo foi conhecer a realidade das turmas profissionais por exemplo.  

 Contudo, nem tudo foi positivo neste dia. Em fase de plena “integração” 

nesta comunidade escolar, nem toda a gente nos olhava com bons olhos. É 

tradição na nossa escola, depois do corta-mato escolar, haver um almoço do 

grupo de EF (o único durante todo o ano letivo) e, apesar das consecutivos e 

insistentes convites por parte do PC, sentimo-nos um pouco de parte devido a 

alguns fatores. 

 Em suma, faço um balanço extremamente positivo desta atividade. Desta 

experiência, para além do planeamento, execução e conhecimento deste tipo de 

atividade, retirei essencialmente as características deste grupo de EF. Aliás, 

penso que esta experiência foi crucial para, durante o ano, saber lidar com as 
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diferentes pessoas constituintes deste grupo. Mas, o que realmente interessa 

aqui, foi a aprendizagem dos alunos que participaram nesta pequena prova. No 

fim, tudo correu bem, toda a gente gostou e, mais importante que isso, ninguém 

se magoou!    

 

4.2.3 Torneio de voleibol11  

 Este torneio foi realizado no último dia de aulas do primeiro período (16 

Dezembro de 2016) e contou com uma participação em massa das diferentes 

turmas da nossa escola. Infelizmente, não pude estar a 100% nesta atividade, 

devido a problemas de saúde, no entanto, este dia foi bastante marcante para 

mim, como já foi referido anteriormente neste documento.  

 Este torneio foi o primeiro organizado totalmente pelo NE (ver anexo 2) e 

foi escolhida esta modalidade pois foi a lecionada durante este período na maior 

parte das turmas do ensino secundário. No que diz respeito às nossas turmas, 

esta atividade acabou por fechar um ciclo de ensino, traduzindo-se numa 

atividade culminante. Todos os pormenores foram planeados pelo NE, desde o 

regulamento da atividade, às fichas de inscrição, ficha técnica, roulement de 

jogos e espaços, construção dos diplomas de participação e organização do 

material necessário para o decorrer da mesma. 

Aquando do planeamento do dia de competição em si, tivemos em atenção toda 

a ajuda interna e externa à escola, nomeadamente a colaboração de antigos 

professores estágios, de uma professora investigadora, dos alunos das turmas 

dos professores do NE, dos alunos do DE de voleibol e dos professores do grupo 

de EF.  

 Em relação à fase de execução desta atividade, todos os professores do 

NE assumiram os seus papéis, à exceção de mim que, infelizmente, estava 

doente. Este imprevisto criou alguns constrangimentos na organização da 

atividade, que devido à colaboração de um aluno, foram prontamente resolvidos 

                                            
11 Partes deste excerto foram elaborados e partilhados pelo NE.  
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(este aluno acabou, assim, por assumir o meu papel no torneio). Os jogos foram 

realizados de acordo com a numeração indicada no roulement, de modo a evitar 

um tempo morto excessivo entre os jogos de cada uma das equipas. Através de 

um sistema de som que foi instalado no pavilhão, as equipas iam sendo 

chamadas a jogar ordenadamente e os três jogos que ocorriam em simultâneo 

iniciavam-se exatamente ao mesmo tempo. Como estava previsto, toda esta 

estratégia de organização verificou-se eficaz, implementando-se dinâmica e 

fluidez ao torneio. 

 No geral, a atividade não revelou situações problemáticas, porém surgiu 

um contratempo na arbitragem de um jogo masculino. Uma das equipas em 

competição não estava a realizar a rotação de jogadores em campo conforme o 

regulamento oficial da modalidade de voleibol, aspeto que não foi detetado 

precocemente pelo árbitro no decorrer do jogo. No entanto, uma das professoras 

do grupo de EF apercebeu-se desta situação, reportando-a à organização do 

torneio, que decidiu, no imediato, anular o jogo em questão e repeti-lo até aos 

cinco pontos. Desta forma, a calendarização dos jogos não foi severamente 

afetada, ficando este episódio resolvido na hora. 

 No total participaram 29 equipas, das quais 14 eram mistas, 9 masculinas 

e 6 femininas. No torneio de equipas mistas e masculinas, as finais foram 

disputadas entre as 4 turmas dos professores do NE, tendo sido um excelente 

indicador de consolidação de aprendizagens e um transbordar do nosso primeiro 

sentimento de missão cumprida e orgulho.  

 Quanto ao ambiente do torneio, e mais especificamente no que às quatro 

turmas dos professores estagiários diz respeito, este revelou-se de 

competitividade, entrega, esforço e muita festa. Desde os festejos 

coreografados, à personalização natalícia dos equipamentos, este culminar do 

primeiro período acabou por significar um momento agradável antes das férias 

se iniciarem. A relação entre professor e aluno intensificou-se neste dia, já que 

o apoio foi incondicional de parte a parte e, tanto nas vitórias, como nas derrotas, 

o sentimento foi partilhado em conjunto.  
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 Em suma, percebemos, com este torneio, que a organização de uma 

atividade na escola acarreta muita responsabilidade e, sobretudo, um 

planeamento meticuloso. É crucial um constante supervisionamento, 

comunicação e alerta para todos os aspetos que ocorrem em simultâneo num 

torneio, assim como a colaboração e o auxílio incondicional da comunidade 

escolar, pois só desta forma se diminui a probabilidade de surgirem situações 

inesperadas e desagradáveis. Percebemos ainda que, apesar de alguns alunos 

não se envolverem muito intensamente na disciplina de EF em contexto de aula, 

nos momentos de competição é visível o entusiasmo, afinco/empenho e 

envolvimento no jogo, levando-nos a crer que é necessário transpor esta 

componente do desporto para aulas, para que tenhamos alunos mais felizes, 

empenhados e bem-sucedidos. 

 

  4.2.4 Torneio de futsal (2º e 3º ciclo) 

 No dia 4 de Abril de 2017, ocorreu no agrupamento de escola Júlio Dinis, 

um torneio de futsal para o ensino básico e secundário, no âmbito da cidade 

europeia do desporto 2017 – Gondomar. Assim, naturalmente a nossa escola 

marcou lugar e, em conjunto com mais um professor, fui convidado para ficar 

responsável por esta equipa de jovens jogadores. 

 Foi um dia bastante interessante e divertido, marcado sobretudo pelos 

pontos positivos, contudo apenas realizamos dois jogos (da parte da manhã) e 

tivemos que permanecer no local durante a tarde inteira, o que se tornou um 

pouco aborrecido, principalmente para os alunos. Na minha opinião, a 

organização deveria ter previsto este tipo de situação, mudando o sistema de 

competição ou elaborando outro tipo de atividades para os atletas que já não 

iriam disputar mais nenhum jogo. No entanto, mesmo com este cenário pouco 

animador, os alunos não nos desiludiram e permaneceram a apoiar todas as 

equipas do início ao fim do torneio.  

  Neste dia, foi notório o nervosismo dos jovens atletas que, antes de cada 

jogo, pediam sempre ao seu professor para ir três e quatro vezes à casa de 
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banho. Para além disso, e no momento da verdade, não queriam entrar em jogo 

com receio de prejudicar a sua equipa e colegas. Inicialmente foi um pouco difícil 

gerir este tipo de comportamento para mim, porém, ao verem o seu professor a 

cativá-los e a tranquilizá-los constantemente, lá entravam, mostrando a sua 

qualidade ao concelho de Gondomar. Outro fator que nos limitou um pouco foi o 

facto de não conhecer em pleno as características pessoais e habilidade de cada 

aluno em específico. Assim, os jogadores foram lançados um pouco com base 

na sua estatura e da pouca habilidade que consegui analisar anteriormente, 

estando a componente adaptação presente durante todo o torneio, com o 

objetivo de melhorar a equipa. Se houve equipas para as quais (infelizmente) o 

principal objetivo foi ganhar, independentemente dos meios que iriam utilizar, o 

nosso não. O nosso objetivo foi, desde início, fornecer a todos os alunos uma 

experiência prazerosa, que os permitissem desenvolver enquanto pessoas e 

jogadores desta modalidade. Desta maneira, todos os alunos jogaram o mesmo 

tempo de jogo, mesmo eles querendo, por vezes, fugir à responsabilidade 

inerente a este, como já foi referido anteriormente.  

“Perdemos, já não vamos jogar mais, mas não faz mal. Estamos a faltar às aulas para 

fazer aquilo que gostámos mais: jogar futsal”.  

Diário de bordo. 4 Abril de 2017. 

 Outro aspeto que foi interessante reparar, foi o aspeto da organização do 

torneio que, foi aproveitada por nós, para prepararmos o torneio de futsal do 

concelhio, desta vez para os alunos do ensino secundário. Desde os espaços 

atribuídos para as equipas, até aos árbitros, balneários e zonas de convívio, tudo 

estava pensado ao pormenor. Ao vermos isto, decidimos então apontar algumas 

pequenas ideias e melhorá-las, tendo como objetivo o melhoramento do nosso 

torneio de futsal que, como poderão ver mais à frente, foi realizado no fim do 

terceiro período.  

 Em suma, foi um dia bem passado, com a companhia de professores 

fantásticos, de uma organização bem elaborada e, sobretudo, de um pequeno 

grande grupo de jogadores e alunos. O convívio foi a palavra-chave e, apesar do 

abandono precoce da competição, tenho a certeza que os alunos irão ter uma 
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história que não irão esquecer tão facilmente. Foram felizes para casa e agora, 

já podem contar aos pais e colegas, aquela finta na linha, aquele golo fantástico 

ou até aquela rapariga que jogava muito bem futsal.  

 

4.2.5 Torneio de futsal – Cidade Europeia do Desporto 2017 

(ensino secundário) 

 Esta atividade foi realizada no dia 2 de Junho de 2017, contou com a 

presença de três escolas e com a ajuda da Câmara Municipal de Gondomar, dos 

assistentes operacionais, dos alunos e de todos os colegas do grupo de EF (ver 

anexo 3). 

 Tudo começou com a planificação que ficou encarregue ao NE da escola. 

Assim, e como já tínhamos vivenciado um torneio bastante idêntico (porém do 

ensino básico), decidimos aproveitar a sua principal estrutura, tentando melhorar 

ao máximo os diversos pontos. Desta forma, começamos naturalmente por 

contactar todas as escolas do concelho de Gondomar para participarem neste 

torneio com duração de sensivelmente seis horas. Das cinco escolas 

contactadas, apenas duas acederam ao nosso contacto o que nos levou desde 

logo a refletir a ausência de tantas equipas. Ao discutirmos sobre este assunto, 

facilmente chegamos a uma conclusão: a data da realização do torneio foi um 

pouco tardia, o que fez com que a adesão não fosse em massa como o esperado. 

O pensamento dos alunos e professores estava nesta altura orientado apenas 

para um sentido, os exames nacionais. Depois da confirmação das equipas (que, 

diga-se já, foi um pouco tardia), preocupamo-nos em reunir o material necessário 

rapidamente para que, no dia do torneio bem cedo, montássemos tudo da melhor 

maneira. Para enriquecer ainda mais esta atividade, decidimos também trazer 

para a escola, quatro jogadores de alta competição e foi nesta fase que 

rapidamente tentámos estabelecer contactos com eles. Tentámos também que 

este torneio tivesse uma vertente federada (clubes), mas estes não acederam 

ao nosso pedido dado que nesta altura todas as instituições já tinham iniciado 

férias. De salientar que a escolha da data foi realizada quase de forma 

automática, uma vez que esta atividade era prevista para se realizar nos 
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primeiros dias de aulas do terceiro período, contudo uma greve inesperada 

deitou abaixo as nossas intenções.  

 No que diz respeito ao dia da atividade, todo o NE assim como o seu PC, 

decidiu apresentar-se bem cedo na escola para iniciar os preparativos para o 

que prometia ser um dia fantástico. Preparámos todas as mesas e bancos para 

as equipas, o secretariado, mesa de som, verificámos todo o material desportivo 

e as posições ocupadas por cada um e por fim, esperámos pela vinda das 

equipas que chegaram um pouco atrasadas. Este pequeno atraso mudou de 

imediato o tempo de cada jogo (de trinta minutos, passámos para vinte e seis 

minutos corridos). Da parte da manhã, tudo correu como o previsto, com uma 

enorme festividade de todo o público e um enorme fair-play de todas as equipas 

presentes. Com a devida adaptação, cumprimos o horário e antes da uma hora 

da tarde, já tínhamos realizado os seis jogos previstos. 

 Depois da hora do almoço, vieram então os tão falados jogadores de alta 

competição (ver anexo 4). Decidimos introduzir aqui esta pequena atividade para 

que todos os participantes do torneio tivessem uma hora de lazer, 

proporcionando também um momento único nas suas vidas. Esta pequena 

palestra foi muito produtiva e como estávamos à espera, teve uma enorme 

adesão por partes dos alunos. De pergunta em pergunta, todos os participantes 

(incluindo os professores, claro) satisfizeram a sua curiosidade perante 

jogadores internacionais e ex-internacionais da seleção, campeões 

universitários e campeões das taças nacionais. No fim, os atletas acederam aos 

habituais autógrafos e fotografias, que fizeram com que os olhos de todos os 

alunos brilhassem.  

 Estando terminada esta pequena interação, passámos então para o 

momento mais desejado do dia, as finais (feminina e masculina). Estas correram, 

mais uma vez, como o esperado, porém atrasaram cerca de quinze minutos 

perante os festejos efusivos das equipas vencedoras. No fim, a entrega de 

prémios foi consumada pela vereadora da educação que fez questão de estar 

presente na nossa escola.   



    

76 
 

 Em suma, foi um dia bem passado, onde conseguimos aprimorar, mais 

uma vez, a nossa capacidade para elaborar e gerir um evento, desta vez, com 

uma maior grandeza. Todos desempenhamos as nossas funções e a minha foi, 

dirigir a nossa equipa masculina (que neste caso foi a de DE) e estar presente 

na mesa de jogo, controlando o tempo, preenchendo as fichas e estando atento 

a eventuais problemas que ocorressem. Para além disso, fui também convidado 

para dar uma pequena entrevista no âmbito da cidade europeia do desporto 

2017. Perante tal situação completamente inesperada, os nervos nasceram de 

imediato, mas foi interessante sair da minha zona de conforto e vivenciar uma 

situação atípica neste contexto escolar. No fim, perante a vitória dos nossos dois 

escalões (masculino e feminino), os festejos emergiram de forma natural. Nesta 

altura veio também a saudade e a nostalgia por ser a última atividade organizada 

por este NE. No que a mim diz respeito, foi a última “competição” da equipa de 

DE. Perante vários agradecimentos e discursos, ficaram as palavras de dois 

alunos/atletas que jamais me esquecerei.  

“Professor, para o ano estamos cá outra vez”   

Diário de bordo. 2 Junho de 2017.  

Estamos? Será que estamos? Perguntei eu. Eles perceberam e rapidamente 

responderam: “Estamos, o professor também vai cá estar, tenho a certeza”.  

 

4.2.6 Dia Fitness 

 Esta atividade foi realizada no dia 3 de Abril de 2017 (penúltimo dia de 

aulas do segundo período) e contou com a participação de toda a comunidade 

escolar, desde os professores até aos alunos e assistentes operacionais, toda a 

gente teve a oportunidade de participar, à sua maneira, neste dia dedicado às 

atividades fitness e de ginásio (ver anexo 5). 

 Na planificação desta atividade, para além dos professores do NE, foram 

escolhidas pessoas para a lecionação dos diferentes tipos de atividades (tabata, 

dança criativa, zumba, fit boxe, body balance e tag team aerobic level) que 
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fizeram parte do nosso cartaz. Começamos a preparar tudo com bastante 

antecedência para que houvesse as mínimas falhas possíveis e, na sexta-feira 

anterior, começamos a montar os palcos, os sistemas de som, e tudo o que 

pudéssemos adiantar. A divulgação foi feita através de vários cartazes colocados 

pelos diferentes espaços da escola, mas foi pela conversa e pelo diálogo que 

conseguimos cativar a maior parte da população. O objetivo sempre foi: fazer 

com que a EF se fizesse sentir na nossa escola. No dia da atividade 

propriamente dita, toda a gente assumiu o seu papel e o meu, passou por 

lecionar a primeira parte (tabata), assim como cativar e chamar alunos para 

todas as atividades restantes deste grande dia.  

 A participação de toda a comunidade escolar foi bastante satisfatória 

contudo, pensámos que poderia ter sido bastante melhor se os professores das 

restantes disciplinas tivessem colaborado mais. Apesar de todas as turmas 

pedirem, e até mesmo convidarem os seus professores para participarem, a 

preocupação com os conteúdos e com o cumprimento do “programa nacional” 

foi mais elevado, o que levou a vários alunos desistirem das suas pretensões de 

participarem no dia fitness. Dos que estiveram presentes, foi claro que 

inicialmente a “vergonha” falava mais alto, contudo, e à medida que a atividade 

ia decorrendo, esta foi posta de lado e toda a gente dançava e movimentava-se 

ao ritmo dos mais diferentes tipos de músicas.  

 Sendo eu predominantemente dos desportos coletivos, e não muito fã de 

atividades de ginásio, este dia trouxe-me uma panóplia de conhecimentos 

enorme. Desde início vi-me obrigado a estudar um pouco sobre o tabata, 

(atividade esta que nunca tinha ouvido falar), para conseguir lecioná-la com o 

mínimo de qualidade. Mais uma vez, o NE teve um papel preponderante, dado 

que me tirou todas as dúvidas que existiam. Nas restantes atividades, tive 

oportunidade de participar em todas, com uma companhia especial: a minha 

turma residente.  

 Acabamos esta grande atividade com a fixação de fotos num dos 

corredores da escola para relembrá-la um dia mais tarde. Todo o esforço e suor 

deixados aqui valeram a pena, e todos os intervenientes neste processo 
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esboçaram um enorme sorriso. Os alunos adoraram a ideia e anseiam por mais 

atividades como estas, o PC ficou satisfeito por se ter cumprido mais uma 

tradição da escola, os assistentes operacionais radiantes por poderem participar 

numa experiência diferente e os elementos do NE satisfeitos por enriquecerem 

o seu currículo e, simplesmente, verem os seus alunos felizes.   

 

4.2.7 As deslocações 

 Em todas as deslocações existem sempre histórias para contar motivadas 

por este ou aquele acontecimento, e a única que fizemos (convento de Mafra), 

não foi exceção. Foi aqui que conseguimos ver uma nova faceta dos nossos 

alunos, uma faceta mais descontraída, despida do habitual papel de aluno.  

 Desde muito cedo partimos da escola para uma viagem inesquecível. 

Logo para começar, podemos falar dos transportes que, em quatro camionetas 

disponibilizadas, só uma chegou em boas condições na viagem de regresso ao 

Porto. Ou por avaria no motor, ou por vidros partidos, tudo aconteceu neste dia! 

Felizmente ninguém se magoou e a nossa camioneta apenas teve o vidro 

partido, o que não impediu de prosseguir a viagem.  

 No que diz respeito à visita de estudo propriamente dita, da parte da 

manhã, começamos por ver um pequeno teatro da peça “memorial do convento” 

e acabámos o dia com uma visita ao palácio. Durante todo o dia, todo o NE optou 

por andar com a sua turma, percebendo melhor a sua essência. Deu para 

denotar, mais uma vez, a teia de relações estabelecida por ela, assim como a 

sua união. Não houve grupos, mas sim um único grupo durante toda a viagem, 

toda a gente se ria e divertia como se fossem um só. No seio dele, descobri 

inclusive “novos” alunos, isto é, pessoas que durante as aulas eram tímidas, 

receosas mas que, com os seus amigos e colegas, falam, arriscam, dançam e 

gritam como se não houvesse amanhã. Nesta visita, pude também conversar 

com outros professores que me trouxeram novas formas de ver a escola e 

essencialmente os alunos.  
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 Em suma, foi um dia bem passado, na presença dos melhores 

intervenientes neste processo, os alunos. Foi essencial para perceber um pouco 

melhor quem tinha ao meu lado. Um grupo de pessoas fantásticas, que de tudo 

fez para ajudar o colega que se esqueceu do casaco ou aquele que já não tinha 

comida no saco.  

 

4.2.8 Federação (conselho de turma)  

 A federação é vista como um órgão que regula todo o processo do futsal 

a nível nacional. Assim, o conselho de turma pode-se assemelhar a ela dado que 

controla e monitoriza toda a atividade dos alunos, visando fornecer-lhes um 

ensino de qualidade. 

 Durante todo este ano de EP, tive o privilégio de acompanhar bem de 

perto todo o processo da minha turma dado que, o diretor da turma era o PC. 

Assim, desde logo abriu-me portas para ir a todas as reuniões, com os pais (em 

particular e em geral) e com os professores, apresentando-me sempre como o 

professor da disciplina de EF. No primeiro contacto que tive com os pais, foi 

extremamente interessante denotar a cara de surpresa por saber que uma 

pessoa tão nova (com apenas vinte e dois anos) era professor dos filhos deles. 

Ao mesmo tempo, várias caras com um sorriso bem aberto eram dirigidas para 

mim. Várias palavras de motivação e confiança foram direcionadas e no fim, um 

“felicidades professor e que tudo corra bem” acabaram com esta primeira 

reunião. Saí daqui satisfeito, percebendo que, apesar da minha juventude, todos 

os pais confiavam em mim. A partir daqui, fui também às pequenas reuniões com 

praticamente todos os encarregados de educação, acompanhando bem de perto 

todos, ou quase todos, os problemas da minha turma. Uma característica 

bastante interessante nesta turma foi o facto de todos os pais estarem presentes 

nas reuniões, assim como quererem saber sempre como estão os filhos nas mais 

diversas disciplinas. Pais preocupados e participativos, que de tudo faziam para 

o bem dos seus rebentos. 
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 Um marco importante foi também a terceira reunião (segundo período) 

com os encarregados de educação, onde estes manifestaram um sentimento de 

alegria e alívio por os seus filhos não terem contraído nenhum tipo de lesão grave 

na lecionação da UD de ginástica acrobática. Sentimento partilhado também por 

mim e expressado aos próprios pais que não sabem das corridas desenfreadas 

de uma ponta a outro do pavilhão para impedir a queda de algum dos seus filhos.  

 Por fim, a quarta reunião (3º período), uma reunião que certamente irá 

ficar marcada para toda a minha vida. O reconhecimento do esforço e trabalho 

realizado ao longo do ano.  

“Reunião dos pais, última do ano: 

Professor nem sei como o (…) teve esta nota…antes não gostava de educação física, 

agora…não sei mesmo o que lhe fez! 

Obrigado por tudo professor, ajudou imenso o meu filho. Obrigado e as maiores 

felicidades para si. Que o futuro lhe sorria. 

Obrigado. Felicidades no seu futuro profissional. 

Vai ao baile no sábado, certo?” 

Diário de bordo. 9 junho de 2017. 

 

Ao ouvir estas palavras por parte de diversos pais, o que poderia eu dizer? Não 

existem palavras para descrever o que senti no momento e o que sinto agora. 

No fundo, um sentimento de felicidade enorme, um sentimento de realização e 

gratificação. Um sentimento único que “fechou” o EP da melhor maneira.  

 

4.2.9 A semana dos 22 tempos letivos 

 É tradição do nosso PC, fazer com que os novos professores-estagiários 

vivam uma semana como professores a tempo inteiro, lecionando vinte e dois 

tempos letivos a diversas turmas de diferentes professores. 

 Assim, na semana de vinte e um a vinte e quatro de Março, parti para uma 

experiência única e extremamente interessante onde tirei diversas ilações para 

a minha curta carreira enquanto professor de EF. Nenhuma aula foi igual, devido 

a inúmeros fatores. Em relação aos professores titulares da turma, por vezes 
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lecionei a aula completamente sozinho, outras vezes acompanhado, onde o 

professor simplesmente queria ajudar-me o máximo possível e passar-me boas 

experiências. Encontrei professores que na fase de planeamento, me forneciam 

todas as informações da turma (número de alunos, habilidade, conteúdos, se 

havia ou não alunos com necessidades educativas especiais, entre outros) e 

outros que simplesmente deixavam tudo ao meu critério. 

“Pedro, não sei se reparaste mas aquela aluna não tem um bocado do braço…” 

Diário de bordo. 22 Março 2017. 

  No que diz respeito aos alunos e às turmas, houve também bastantes 

diferenças como seria de esperar. Lecionei aulas onde os alunos chegavam dez 

minutos atrasados, outras onde chegavam dez minutos antes de a aula começar. 

Encontrei turmas que adoraram as nossas aulas, outros que nem por isso. 

Encontrei alunos que pensavam que, por sermos professores-estagiários, os 

íamos colocar a contornar sinalizadores e que ficaram extremamente 

surpreendidos com o nosso formato de aula.  

“É professor estagiário, vai-nos por a contornar cones…” 

Diário de bordo. 23 Março 2017. 

Que ficavam extremamente felizes quando nos viam, esperançosos que 

lecionássemos mais uma aula da sua turma, fora da habitual normalidade e 

rotina imposta pelos professores titulares. 

“Professor vai-nos dar aulas outra vez? (felicidade do aluno) ” 

Diário de bordo. 23 Março 2017.  

 Foi uma experiência que nos permitiu também sentir a dificuldade de 

lecionar aulas sem o habitual planeamento pormenorizado. Que nos fez adaptar 

perante a mudança repentina de conteúdo ou de espaço.  

“Boa capacidade de adaptação” 

Diário de bordo. 22 Março 2017. 
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Que nos fez utilizar os mais diversos conjuntos de estratégias para cativar as 

diferentes turmas que não conhecíamos de nenhum lado, por vezes com rotinas 

desconhecidas, outra vezes, ausentes de nenhuma. 

 Em suma, foi uma semana extremamente prazerosa mas, ao mesmo 

tempo, cansativa. A partir daqui, metade da escola nos conheceu e, a qualquer 

virar de esquina, um “olá professor” estava sempre presente. Foi uma semana 

que nos ajudou a integrar ainda mais na comunidade escolar, mas que ao 

mesmo tempo nos alertou para a realidade da profissão. Realidade esta, que é 

lidar com uma grande variedade de turmas e alunos, que reagem perante 

estímulos de modo completamente diferente. Cabe ao professor de EF adaptar-

se e rentabilizar ao máximo as potencialidades de cada uma.   

   

4.3 Desenvolvimento profissional  

 “Esta área engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da 

vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, 

a colaboração e a abertura à inovação.”12 

 Assim, considero que o meu desenvolvimento profissional esteve 

bastante associado à sede de NE, assim como a toda a comunidade educativa 

da escola que me influenciou nas mais diversas componentes. No que diz 

respeito ao NE, através de momentos de carácter formal (tais como as 

observações e as reflexões das nossas aulas) e carácter informal (discussões 

com as minhas colegas e conversas com outros docentes), a aprendizagem foi 

imensa. Relativamente ao primeiro ponto, ao observar as aulas das minhas 

colegas e PC, retirei os pontos positivos e negativos de cada uma, conseguindo 

de certa forma melhorar a minha prática também. Ao observá-los, retirei também 

novas estratégias e melhorei a minha capacidade de reflexão. Capacidade esta, 

que inicialmente era meramente descritiva, passando depois para uma fase mais 

interpretativa, o que me permitiu identificar e analisar os diversos problemas, 

                                            
12 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
em ensino da educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016). 
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passando depois para a sua solução. Desta forma, a reflexão leva o professor a 

voltar atrás na sua ação e a rever acontecimentos e práticas, desenvolvendo-se 

nas mais diversas esferas (Oliveira & Serrazina, 2012). Quando não havia aulas 

para lecionar ou observar, o tempo livre era passado no pavilhão, no átrio, no 

centro de recursos, na sala dos professores ou até mesmo no bar, a conversar 

com outros professores (das mais diversas disciplinas) e com os assistentes 

educativos. Foi através destas pequenas conversas que me apercebi melhor do 

contexto em que estava inserido, da profissão que pratico, das modalidades que 

lecionava, entre tantas outras coisas. Foram nestes momentos que pudemos 

entrar em contacto com outras visões de ensino e com diferentes personalidades 

que fizeram de nós, não só melhores profissionais, mas também melhores 

pessoas. Foram nestes momentos, que pudemos também, fazer algumas 

amizades devido a alguns fatores comuns com as pessoas em causa.   

 No que diz respeito à FADEUP, estive presente em todas as sessões 

organizadas pela regente das unidades curriculares com o intuito de aprender 

mais sobre diversas áreas e completar algumas lacunas no meu conhecimento. 

Das imensas aulas que tivemos, destaco o curso de suporte básico de vida que 

veio atualizar o meu conhecimento nesta área. Este tipo de formação é essencial 

e vital para todos os professores de EF que, devido à natureza da sua profissão, 

devem estar preparados para todo o tipo de contrariedades. Outra formação que 

destaco foi a de Endnote, organizada pela biblioteca da faculdade, que permitiu 

elaborar este documento de uma forma mais organizada e coerente. 

 Todos estes pontos contribuíram para o meu desenvolvimento enquanto 

profissional e pessoa, e agora considero-me mais completo porém, ainda não 

saciado e satisfeito com a quantidade e qualidade do conhecimento que possuo. 

O profissional desta área, na minha opinião, tem que estar em constante 

formação e atualização, para que os seus conhecimentos não caiam no 

esquecimento. Deve ser uma pessoa preocupada, procurando renovar-se e 

inventar-se, levando a EF ao mais altos patamares. Desta forma, é através da 

reflexão, que o professor se atualiza, entrando num processo de vaivém 

constante, levando a transformações no seu conhecimento e 
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consequentemente, a investigações futuras sobre as mais diversas 

problemáticas (Oliveira & Serrazina, 2012). 
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5. Professor VS Treinador: Os problemas encontrados por um professor 

estagiário em contexto escolar  

 

5.1 Resumo 

 Este estudo nasceu das inquietações de um estudante estagiário acerca 

da lecionação da modalidade de futsal na escola, comparativamente ao treino. 

No treino, os atletas são tecnicamente e taticamente dotados, trabalhando 

muitas vezes em espaços reduzidos, aumentando assim a intensidade de jogo. 

Na escola isso não acontece, uma vez que a maioria dos alunos não tem 

qualidade nos principais gestos técnicos e táticos do futsal. Desta forma, o 

presente estudo tem como principais objetivos, (I) Identificar os principais pontos 

convergentes e divergentes das profissões de professor e treinador e (II) 

Identificar e compreender, no ponto de vista da minha prática, quais as 

vantagens e desvantagens de exercer as duas profissões ao mesmo tempo, na 

modalidade de futsal em contexto escolar. 

 É um estudo de natureza qualitativa que teve como base do corpus de 

estudo, as reflexões produzidas durante a unidade didática de futsal e do diário 

de bordo escrito ao longo do ano letivo. Como técnica de tratamento da 

informação, foi utilizada a análise de conteúdo, no sentido de analisar e 

interpretar mensagens levando a uma “tentativa exploratória”, aumentando 

assim a “propensão à descoberta” (Bardin, 2004, p. 25).  

 Concluiu-se que é vantajosa a prática destas duas profissões em 

simultâneo porém, é necessário ter em consideração alguns fatores, como as 

características da população. O ideal é, então, ir em busca de uma 

complementaridade de características e competências entre elas. 

PALAVRAS-CHAVE: TREINADOR, PROFESSOR, EDUCAÇÃO FÍSICA.  
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5.2 Introdução 

Este estudo nasceu das inquietações de um estudante estagiário acerca 

da lecionação da modalidade de futsal na escola, comparativamente ao treino. 

No treino, os atletas são tecnicamente e taticamente dotados, trabalhando 

muitas vezes em espaços reduzidos, aumentando assim a intensidade de jogo. 

Na escola isso não acontece, uma vez que a maioria dos alunos não tem 

qualidade nos principais gestos técnicos e táticos do futsal. Assim sendo, este 

estudo nasceu da necessidade do professor estagiário «descer à terra», 

voltando aos primórdios do futsal e ensinando os conteúdos mais básicos desta 

modalidade. Quais as principais dificuldades e facilidades que tem na lecionação 

da modalidade de futsal na escola? É ou não mais fácil para um treinador, 

lecionar a mesma modalidade na escola? 

 

5.3 Objetivo  

Identificar e compreender as diferenças entre o ensino do futsal na escola e no 

treino desportivo.  

 5.3.1 Objetivos específicos 

Identificar os principais pontos convergentes e divergentes das profissões de 

professor e treinador. 

Identificar e compreender, no ponto de vista da minha prática, quais as 

vantagens e desvantagens de exercer as duas profissões ao mesmo tempo, na 

modalidade de futsal em contexto escolar.   

 

5.4 Enquadramento Teórico 

 5.4.1 Acerca do treinador 

 “Treinar deve ser entendido como fazer aprender e desenvolver capacidades, 

ou seja, como um conjunto de ações organizadas, dirigidas à finalidade 
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específica de promover intencionalmente a aprendizagem e o desenvolvimento 

de alguma coisa [conteúdo], por alguém [atleta/aluno], com os meios adequados 

à natureza dessa aprendizagem e desse desenvolvimento. Neste contexto, o 

treinador deve ser visto como o profissional que tem a função específica de 

conduzir este processo, o treino desportivo, fazendo-o no quadro de um conjunto 

de saberes próprios, saberes esses que sustentam a capacidade de 

desempenho profissional.” (Rosado & Mesquita, 2011b, p. 208) 

Este conceito é apoiado por autores como Montiel (1997) que afirma que o 

treinador deve ser visto como um educador e formador, essencialmente nos 

escalões de formação; Kidman (2005) diz que um dos maiores desafios no treino 

é educar atletas, preparando-os fisicamente, psicologicamente e socialmente; 

Granados (2010) afirma que todos os treinadores devem ser educadores, tendo 

conhecimento não só da técnica e da tática mas também de psicologia, 

sociologia, pedagogia, para poder dar respostas a todos os atletas e até mesmo 

aos pais; e por fim, Araújo (1994), que diz que os treinadores são elementos 

transmissores de princípios, regras, conhecimentos desportivos, educativos, 

pessoais, sociais, culturais e, por vezes, também políticos e religiosos. Assim, 

ser treinador abrange uma multiplicidade de áreas e não se cinge apenas à 

experiência enquanto atleta. Esta é importante, porém, para além da lógica do 

jogo é “fundamental o treinador possuir e dominar a lógica pedagógica do ensino” 

(Araújo, 1994, p. 37). Deste modo, é necessário que o treinador consiga 

transformar o conteúdo, tornando a matéria que ensina mais acessível e 

compreensível para todos os alunos/atletas (Shulman, 1986). Ou seja, 

transformar o conhecimento do conteúdo em conhecimento pedagógico do 

conteúdo, representado a matéria para os outros e não somente para si (Graça, 

2001). Esta vertente pedagógica deve ser contínua, respeitando o sucessivo e 

lógico encadeamento e alargamento dos seus conhecimentos, para que um novo 

conhecimento adquirido se encaixe perfeitamente no conhecimento já 

assimilado (Curado, 1982).   

Apesar de presente nos diversos cursos à volta do país, é na formação 

académica que a palavra “treinador” assume outras proporções. Aqui, este 

desenvolve as “competências de cultura alargada que permitem desenvolver 



    

88 
 

atitudes críticas fundamentadas, abertura a novas ideias e a capacidade de 

encarar os limites do seu próprio conhecimento” (Rosado & Mesquita, 2008, p. 

4). O treinador terá de ser uma “pessoa culta, esperando-se que essa cultura 

alargada lhe permita corresponder às expectativas dos atletas, desenvolver 

processos de autoformação e de inovação, competências de exercício da 

profissão que exigem uma formação de base, académica ou escolar, cada vez 

mais elevada” (Rosado & Mesquita, 2008, p. 4). 

Em suma, ser treinador é uma “atividade complexa que exige o aperfeiçoamento 

do ser humano” (Curado, 1982, p. 27). Deverá ser orientada para o atleta/aluno, 

procurando fugir de “receitas” e de “ambientes de grande desvalorização dos 

aspetos teóricos e dos espaços de reflexão” (Rosado & Mesquita, 2008, p. 4).      

 5.4.2 Acerca do Professor/Docente 

É o profissional que medeia a construção de conhecimentos dos alunos, 

suscitando curiosidade para alguns conteúdos que, sem ajuda do professor, não 

ocorreria (Tamaio, 2002). Que, devido à sua experiência rica ou excecional e/ou 

aos seus estudos num domínio particular, pode contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento de outras pessoas que entram em contacto com ela (Good & 

Kappa, 1959). Assim, para que este desenvolvimento ocorra, o professor não 

deverá possuir apenas um conjunto de conhecimentos e técnicas específicas, 

mas também valores éticos e normas deontológicas, que regem não apenas o 

quotidiano educativo, mas também todas as relações, dentro e fora do contexto 

escolar (Mesquita & Bento, 2014). Roldão (2007) chega mesmo a defender a 

ideia de um professor com um conhecimento profissional, ou seja, com um saber 

próprio, distintivo e exclusivo do grupo que o partilha (professores de EF). Um 

conhecimento proveniente da “participação em processos de formação (inicial e 

em exercício) e da análise da sua experiência prática, (…) manifestadas no (...) 

confronto com as exigências da complexidade, incerteza, singularidade e conflito 

de valores próprios da sua atividade profissional”, que levam a “novos 

conhecimentos” e a um “crescimento profissional”” (Montero, 2005, p. 218). Esta 

vasta gama de conhecimento do professor depende, sobretudo, do contexto de 

ação, que exige constantes reformulações e atualizações orientando-se 

sobretudo para a reflexão (Cunha, 2008). Reflexão esta, que é entendida como 
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a “capacidade de se voltar sobre si mesmo, sobre as construções sociais, sobre 

as intenções, representações e estratégias de intervenção. Supõe a 

possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o conhecimento à medida 

que vai ser produzido, para enriquecer e modificar não somente a realidade e as 

suas representações, mas também as próprias intenções e o próprio processo 

de conhecer” (Gómez, 1999, p. 11). Desta forma, o professor irá ser capaz 

constituir um “pensamento próprio e crítico, capaz de tomar decisões autónomas 

e fundamentadas” (Batista & Pereira, 2014, p. 84). Conseguirá atingir um 

“conhecimento mais profundo, flexível e complexo, que lhe possibilitará melhorar 

as estratégias de resolução do problema, isto se forem sujeitos a uma prática 

organizada e sistemática de reflexão” (Cunha, 2008, p. 76). Com isto, a função 

do professor passa então a ser multifacetada e complexa, formando alunos, 

também eles críticos, criativos, reflexivos e autónomos que têm uma função a 

representar num envolvimento social e profissional (Cunha, 2008). 

Em suma, ser professor é “ensinar aos outros aquilo que eles sozinhos não 

conseguem aprender, para não os deixar abandonados ao desemparo e ao 

sufoco do desconhecido” (Bento, 2008, p. 43). “É aquele que ensina não apenas 

porque sabe, mas porque sabe ensinar” (Roldão, 2007, p. 101), e que possui um 

saber profissional consistente, claro (na sua especificidade) e sólido (nos seus 

fundamentos), que está em constante atualização (Roldão, 2007).   

 5.4.3 Treinador VS Professor 

Segundo a literatura ainda não existe um consenso entre todos os autores sobre 

estas duas profissões, dado que afirmam que estas ou são semelhantes ou 

distintas. Um exemplo disso mesmo é que, segundo Rosado e Mesquita (2008), 

estas duas profissões são da mesma área, com bastantes semelhanças entre si, 

nomeadamente no que diz respeito à sua missão, serviço que oferecem e às 

populações que se dirigem. Porém, também existem autores como Konukman 

et al. (2010) que salientam que estas duas profissões são distintas e complexas, 

divergindo em muitos pontos. 
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Nada obstante, existe uma linha de pensamento com a qual me identifico. 

Segundo Guilherme (2015, p. 109), “Ser professor e ser treinador são atividades 

profissionais distintas, porém, apresentam alguns objetivos, competências e 

preocupações similares. Deste modo, sem que existam equívocos acerca das 

respetivas diferenças, talvez fosse relevante o treinador adquirir algumas 

competências do professor e, por sua vez, o professor ir ao treino e às funções 

do treinador diligenciar outras. Sou da opinião de que a complementaridade de 

competências poderá beneficiar o treinador, o professor, mas, 

fundamentalmente, os jogadores e alunos”.  

Outro ponto em que não há um consenso entre autores é a identificação do 

principal objetivo do treino e do ensino. Segundo Araújo (1994, p. 39), 

“Ensinamos e treinámos com evidentes exigências de equilíbrio entre a eficácia 

necessária e a preocupação de formar e educar os que estão sob a nossa 

responsabilidade”. Perspetiva esta que é apoiada por Meinberg (2002) que 

afirma que estas duas profissões têm como principal objetivo, a ajuda e o 

desenvolvimento pessoal e profissional de todos os atletas/alunos. Porém, 

poderemos encontrar aqui outra linha de pensamento apoiada por Millslagle e 

Morley (2004, p. 121) que aponta a existência da componente “vitória” e admite 

que “os treinadores precisam de ganhar para manter os seus empregos. Os 

indivíduos que treinam por causa de uma oportunidade para ensinar jovens, 

muitas das vezes são colocados fora da profissão, uma vez que são forçados a 

ganhar”. 

De seguida apresentaremos alguns pontos convergentes e divergentes destas 

duas profissões. 

  5.4.3.1 O que os aproxima?  

“Quando um professor está a ensinar e o treinador está a fazer a mesma coisa, 

então eles estão a tomar uma série de operações básicas que compõem o 

ensino” (Meinberg, 2002, p. 117). Desta forma, podemos considerar que estas 

duas profissões acarretam um enorme grau de complexidade (Richards & 

Templin, 2012). 
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Dos diversos pontos convergentes emergentes deste enquadramento teórico, 

poderemos considerar 3 grandes grupos tais como o planeamento e 

organização, a comunicação e a liderança, e por fim, os fatores externos; os 

quais explicarei pormenorizadamente de seguida.  

 

Organização, planeamento e antecipação 

“A organização planificada e coordenada das atividades humanas, a direção 

pedagógica de pessoas e grupos de pessoas são uma condição imprescindível 

do desenvolvimento racional de personalidades” (Bento, 2003, p. 13).  

Este planeamento é constituído por três importantes fases, sendo elas a 

preparação, a ação e a avaliação do treino/aula (Meinberg, 2002). Na primeira 

fase (preparação), torna-se importante planificar e organizar, sobretudo para 

antecipar mentalmente uma realidade (Bento, 2003). Esta antecipação, nestes 

dois contextos, pode garantir mesmo o sucesso da equipa ou do grupo como 

afirma Meinberg (2002). Aliás, e segundo o mesmo autor a antecipação é tão 

fulcral que se pode projetar em atividades mais básicas. Contudo é na segunda 

fase (ação), que estão presentes o maior número de operações, tais como 

“mostrar algumas coisas [conteúdos], explicar, apresentar e estabelecer 

contacto com os atletas [e alunos] ” (Meinberg, 2002, p. 119). Por fim, a última 

fase (avaliação), tem como principal função de melhorar o processo, pois sem 

um controlo permanente de qualidade, nenhum profissional conseguiria garantir 

a melhoria da sua prática profissional (Bento, 2003).  

Nesta categoria, também poderemos indicar a competência do tempo que, 

segundo Meinberg (2002), traduz-se na utilização eficiente do tempo, ou seja, 

privilegiar a qualidade em detrimento da quantidade.  

Ou seja, para conseguirmos um treino e um ensino de qualidade, é necessário 

planear, planificar e organizar para alcançarmos os nossos objetivos da melhor 

maneira (Bento, 2003).  
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Comunicação e liderança 

A liderança é encarada como um processo de influenciar as atividades de uma 

pessoa ou grupo para atingir determinados objetivos, perante diversos contextos 

ou situações em concreto (DuBrin, 1990). Esta pode e deve motivar os alunos e 

atletas durante todo o processo e não deverá vir apenas dos praticantes, mas 

também do ambiente em que estão inseridos (Lin & Chuang, 2014). Assim, e 

segundo o mesmo autor, um bom líder (professor/treinador) deverá motivar os 

seus alunos e atletas assim como incentivar a atos de liderança por parte deles.  

Porém, para liderar é preciso comunicar, ou seja, falar, quer seja por palavras ou 

por gestos para que as pessoas a entendam e interpretem o que se quer dizer 

(Meinberg, 2002). Está aqui mais um ponto em comum destas duas profissões, 

a comunicação. Segundo o mesmo autor, esta comunicação não sucede apenas 

entre treinadores e atletas mas também entre treinadores (da mesma equipa), 

assim como no ensino que, além da comunicação professor-aluno, poderá existir 

a comunicação entre professores da mesma área ou até mesmo de áreas 

diferentes.   

 

Fatores externos 

Tanto na escola como no treino devemos considerar alguns aspetos externos 

que não estão sobre o controlo do próprio, mas podem influenciar o trabalho dos 

profissionais (Izci, 2016). O facto de um treinador trabalhar num clube com 

‘mística’ pode influenciar as suas próprias ações (Meinberg, 2002). Segundo o 

mesmo autor, existem também clubes que não exercem pressão para os 

treinadores ganharem e deixam-nos trabalhar em paz. Já no contexto de escola, 

a política dela, os recursos materiais (tal como no treino) e o apoio da 

comunidade (ou falta dele), podem igualmente influenciar pela positiva ou 

negativa a qualidade de trabalho fornecido pelo docente (Ruble & McGrew, 

2015).  
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  5.4.3.2 O que os afasta? 

No que na literatura diz respeito, podemos retirar dois pontos divergentes destas 

duas profissões, sendo eles as características do grupo e o tipo de 

conhecimento, os quais explicaremos com pormenor de seguida.  

 

Tipo de conhecimento 

Segundo Chelladurai e Kuga (1996), os treinadores ensinam aos seus atletas, 

habilidades sofisticadas e mais avançadas, estratégias e táticas de jogo 

específicas da modalidade, enquanto os professores ensinam as habilidades 

mais básicas dos diferentes desportos. Ou seja, no contexto desportivo existe 

uma especialização do conhecimento, que leva a um “efeito positivo na 

performance dos atletas” numa modalidade em específico (Meinberg, 2002, p. 

117).  

 

Características do grupo  

Segundo Meinberg (2002), o treinador têm certas vantagens relativamente ao 

professor, dado que, o seu grupo treina porque quer, por motivação intrínseca, 

enquanto na escola, o professor tem a seu cargo um conjunto de crianças que, 

muitas das vezes, é forçada a permanecer nas aulas, sem qualquer tipo de 

motivação. Para além disso, o número de atletas é significativamente menor do 

que o número de alunos, o que permite uma maior qualidade de ensino/treino 

(Kwon et al., 2010). Existe inclusive uma equipa de treinadores, no caso do treino 

desportivo, que acarreta o mais diverso tipo de tarefas, o que não se verifica, 

mais uma vez, no ensino, uma vez que o professor tem de se responsabilizar por 

todos os acontecimentos da turma (Meinberg, 2002). 

Para acrescentar, a heterogeneidade de habilidades e experiências é bastante 

maior no ensino, uma vez que a maior parte dos alunos não possui uma vivência 

desportiva relativa ao desporto selecionado (Tani et al., 2013). 
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5.5 Metodologia 

Este é um estudo de natureza qualitativa que, segundo Öhman (2005, p. 273), 

“enfoca as experiências vividas dos indivíduos, à medida que são apresentadas 

em pensamentos, ideias, sentimentos, atitudes e perceções”.     

Como técnica de tratamento da informação, foi utilizada a análise de conteúdo, 

no sentido de analisar e interpretar mensagens levando a uma “tentativa 

exploratória”, aumentando assim a “propensão à descoberta” (Bardin, 2004, p. 

25).  

O corpus do estudo foi constituído pelas reflexões produzidas durante a unidade 

didática de futsal e do diário de bordo escrito ao longo do ano letivo.  

As categorias e subcategorias apresentadas emergiram do enquadramento 

teórico realizado anteriormente, ou seja, foram criadas a priori, sendo que os 

dados irão ser revistos e codificados em função destas categorias (Queirós & 

Graça, 2013).  

As categorias foram adequadas não havendo qualquer tipo de alteração.  
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Quadro 1 – Categorias e subcategorias  

 

Categorias e subcategorias Descrição 

Professor Desenvolvimento de alunos Desenvolvimento 

hermenêutico de todos os 

alunos. 

Conhecimento Pensamento próprio e crítico.   

Treinador 

VS 

Professor 

Objetivo de treino/ensino Sem acordo entre autores. 

Semelhanças 

Organização, 

planeamento e 

antecipação 

Preparar, realizar e avaliar 

para melhorar a ação.  

Comunicação e 

liderança 

Falar para interpretar, e 

influenciar pessoas a ter 

determinado tipo de 

comportamento. 

Fatores externos Mística, recursos materiais e 

apoio da comunidade. 

Diferenças 

Tipo de 

conhecimento 

Especificidade de 

conhecimento no contexto 

desportivo. 

Características 

do grupo 

Motivação; 

Número de pessoas 

envolvidas; 

Homogeneidade VS 

Heterogeneidade.  

 

 

 

 

 

 



    

96 
 

5.6 Apresentação e discussão de resultados 

 

Categoria: Professor 

 

Subcategoria: desenvolvimento de alunos 

Sempre foi meu objetivo durante o ano de estágio profissional, o 

desenvolvimento motor dos meus alunos, assim como o seu desenvolvimento 

pessoal. Em relação ao primeiro ponto, isto só foi possível através das diferentes 

situações de aprendizagem adequadas aos alunos em questão e que 

requeressem um grau de atenção elevado. Estas duas ideias são suportadas por 

Mesquita e Graça (2011, pp. 42-43) que anunciam dois importantes princípios: 

“a exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a cada um 

dos alunos” e “aprende mais quem exercita a um nível de processamento 

cognitivo mais levado”. Segundo os mesmos autores, o primeiro princípio traduz-

se por uma correta adequação dos objetivos aos alunos em questão para que a 

evolução seja a pretendida e, o segundo princípio materializa-se por fornecer 

aos alunos exercícios ricos e exigente, porém com uma taxa de sucesso 

apropriada.  

“Por um lado, este tipo de espaço torna-se fundamental para o desenvolvimento dos 

alunos dado que a maioria das vezes trabalham em espaços reduzidos, nunca tendo 

aproveitado um espaço com medidas formais.” 

Futsal. Reflexão da aula nº 17. 8 fevereiro 2017. 

“Assim, a turma foi conduzida através de um processo difícil e complexo durante toda a 

unidade didática e considero que o resultado final foi fantástico. Tendo em conta as 

características da turma (entusiasta, inteligente, mas ao mesmo tempo muito 

desconcentrada), optei por ser bastante exigente logo desde início, incutindo situações 

de aprendizagem com um grau de dificuldade e complexidade bastante elevado, 

fazendo com que os alunos estivessem a pensar e a raciocinar o tempo todo. Com isto, 

consegui que estes estivessem concentrados uma grande parte do tempo, controlando 

assim o seu grande entusiasmo e que todos cooperassem perante um único objetivo: a 

evolução e aprendizagem de todos.” 
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Futsal. Reflexão da unidade didática. Março 2017. 

No que diz respeito ao desenvolvimento pessoal, ao longo de todo o ano letivo 

tentei passar diversas normas e valores, um deles foi a cooperação entre todos 

os elementos da turma. Desta forma, foram criados grupos/equipas e 

distribuídas várias tarefas para que a turma fosse incentivada a ser autónoma e 

cooperante. No decorrer de uma tarefa, fui confrontado com um pequeno 

problema entre dois alunos que, aparentemente, não conseguiam relacionar-se 

entre si.  

“Agora é tempo de falar de um pequeno problema que me incomoda um pouco e que 

ainda não foi alvo de reflexão. Na passada aula de terça-feira (dia 24/01), dois alunos 

vieram falar comigo sobre o suposto aquecimento que iriam lecionar na aula de hoje 

(que acabou por não ser lecionado devido à falta de tempo e espaço). Um deles pediu 

para trocar de par, dado que não se dava muito bem com o outro aluno. Ao denotar a 

falta de à-vontade desse aluno, cedi ao seu pedido. No fim desta aula, o terceiro aluno 

em questão veio falar comigo, perguntando a razão da troca. Com isto, nota-se que 

houve uma clara falta de comunicação entre os alunos, fazendo com que houvesse uma 

pequena confusão. Confusão esta que, apercebi-me durante a elaboração deste 

documento, que se transferiu e alastrou para a turma, havendo elementos um pouco 

“incomodados” com isso.” 

Futsal. Reflexão da aula nº 13 e 14. 27 janeiro de 2017. 

Este problema foi devidamente identificado pelo professor, porém não foi 

possível a resolução integral dele, uma vez que não houve estratégias para o 

resolver atempadamente. Foram delineadas algumas, contudo, devido a 

diversas contrariedades, não foram passíveis de serem aplicadas.   

 

Subcategoria: conhecimento 

Desde o início do estágio, os professores-estagiários são incentivados a refletir 

sobre as diversas problemáticas que vão aparecendo. Aliás, chegam mesmo a 

elaborar reflexões de cada aula e das unidades didáticas, do plano anual e das 
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observações realizadas13. Ou seja, são incentivados a mergulhar dentro da sua 

própria prática analisando quais os pontos fortes e fracos, com vista a poderem 

melhorar a sua ação. Esta ideia é suportada por Alarcão (1996, p. 179) , que 

afirma que a reflexão “aprofunda o nosso saber no que ele encerra de 

conhecimento e de capacidades e que, além disso, se traduz no nosso modo de 

agir.”    

“No que diz respeito à minha ação, saio daqui um professor e treinador bastante mais 

completo e calmo. Sem dúvida que esta experiência me ajudou também na carreira 

enquanto treinador fora da escola. Aprendi a ver as coisas pela sua essência e o 

horizonte agora é mais alargado. Aprendi ainda mais sobre esta modalidade e as 

estratégias utilizadas aqui, podem ser inclusive aproveitadas para outras modalidades 

coletivas.” 

Futsal. Reflexão da unidade didática. Março 2017. 

Ou seja, com um aumento de conhecimento ao nível profissional e pessoal, 

somos incentivados a, como professores, ter o nosso próprio pensamento, isto 

é, a criticar e a fundamentar as nossas ideias à luz da nossa própria conceção. 

A olhar para os acontecimentos que correm bem, mas também olhar para 

aqueles que correm menos bem (Liu, 2015).  

 

“… fiquei mais uma vez satisfeito com a turma, visto que o exercício anterior teve, na 

minha opinião, um transfer positivo, notando-se uma atitude defensiva completamente 

diferente da habitual. Os alunos já não faziam pressão alta sem sentido e a equipa 

conseguia “bascular” para o lado da bola. Na saída da bola do guarda-redes, os alunos 

já saem com três elementos, deixando de parte o complexo sistema de 1-4-0. Contudo, 

por vezes o pivô não dá profundidade suficiente ao jogo, ficando em cima dos colegas. 

Assim, não conseguem sair da melhor maneira a jogar, chegando mesmo a existir 

algumas colisões entre alunos. Nas próximas aulas irei dizer ao pivô para “jogar fundo” 

para que os colegas consigam meter lá a bola sempre que as circunstâncias de jogo 

assim o permitirem. Além disso, continuarei a insistir no jogo curto, fornecendo aos 

                                            
13 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
em ensino da educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016). 
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alunos várias linhas de passe (soluções) para saírem a jogar, entrando assim na linha 

de pensamento do futsal moderno (europeu).” 

Futsal. Reflexão da aula 7 e 8. Janeiro 2017 

 

Categoria: Treinador VS Professor 

 

Subcategoria: semelhanças - organização, planeamento e antecipação 

Para todo o caso é preciso planear. No treino, planeamos desde o início da 

época (pré-época), os objetivos que pretendemos atingir, assim como a carga 

inicial, entre outros fatores. Planear ajuda os atletas a chegar aos mais altos 

níveis de treino e fornece uma ferramenta útil ao treinador para conduzir um 

treino bem organizado (Bompa, 1999). 

No que diz respeito ao ensino, quando cheguei à escola, fui confrontado de 

imediato com documentos como a planificação anual de atividades, o 

regulamento interno e o PEE de escola, que me coube analisá-los ao pormenor 

para conseguir planear as aulas da melhor maneira. Com a criação das 

diferentes unidades didáticas (proveniente da análise dos diferentes módulos do 

MEC proposto por (Vickers, 1990)), o planeamento foi ainda mais rigoroso e 

especializado, tendo em conta a turma em questão. Assim, planear traduz-se em 

“apreender, o mais concretamente possível, as estruturas e linhas básicas e 

essenciais das tarefas e processos pedagógicos” (Bento, 2003, p. 15). 

“Desde início estes trabalharam os conteúdos defensivos da defesa individual, embora 

com algumas variantes da defesa à zona. Assim, a transição defesa individual-defesa à 

zona não foi tão brusca, e desde logo a turma entendeu as diretrizes básicas deste 

conteúdo tão complexo.” 

Futsal. Reflexão da unidade didática. Março 2017.   

No entanto, mesmo com um planeamento rigoroso e organizado, este sofreu 

diversas alterações pelos mais diversos motivos como as condições espaciais, 

material e até humanas. Este carácter flexível é apoiado por Bento (2003) que 



    

100 
 

afirma que o professor deve concretizar o planeamento, porém deve ser capaz 

de ser flexível e reativo perante novas situações que lhe podem aparecer.  

“Este sistema, não estava inicialmente programado nesta unidade didática uma vez que 

não privilegia uma ocupação racional do espaço de jogo e, portanto, requerer uma 

grande mobilidade para a ocupação dos espaços livre importantes e uma reorganização 

posicional permanente, entre os quatro jogadores, para que o equilíbrio da estrutura 

esteja permanentemente garantido (Guilherme & Braz, 2015). Este conteúdo não vai ser 

alvo de avaliação, contudo pretendo fornecer algumas bases acerca do sistema mais 

utilizado pelos futsalistas europeus.”  

Futsal. Reflexão da aula número 17. 8 fevereiro 2017.   

“Inicialmente esta unidade didática estava idealizada para conter apenas vinte aulas, 

como estava previsto no planeamento anual da Escola (…). Porém decidimos expandir 

esta modalidade durante mais três tempos (…). Este pequeno aumento de aulas foi 

necessária para consolidar os conteúdos já abordados assim como abordar novos 

temas como o sistema 1-4-0.“ 

Futsal. Reflexão da unidade didática. Março 2017.   

Em suma, quanto mais planearmos, mais preparados estamos para situações 

que, não estando sobre o nosso controlo, podem influenciar de certa forma as 

aulas. De certa forma, podemos resumir tudo a uma palavra: antecipação, ou 

seja, ligar o passado e o futuro, através do planeamento (Meinberg, 2002). 

 

Subcategoria: semelhanças - comunicação e liderança  

Comunicar é transmitir algo, dar a conhecer, divulgar, anunciar, informar, 

relacionar-se, exprimir-se e/ou falar. 14 Ou seja, não é só no treino, ou no ensino 

que esta palavra está presente, mas sim em todos os atos do nosso dia-a-dia. 

Todos os dias nos expressámos das mais diversas formas, quer seja por 

                                            
14 comunicar in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-06-10]. Disponível na 

Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/comunicar 
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palavras ou por expressões corporais. Assim, durante este ano letivo recorri a 

diferentes estratégias de comunicação, mas foi durante a unidade didática de 

futsal que tive duas principais estratégias, o recurso a palavras-chave e o recurso 

ao quadro. No que diz respeito à primeira estratégia, as palavras-chave 

forneceram-me uma ferramenta fundamental para a rápida explicação do que 

estava a acontecer em jogo. Assim, com apenas uma ou duas palavras, os 

alunos focavam a sua atenção em determinadas componentes críticas (Landin, 

1994). Se no início este processo foi um pouco moroso devido à codificação das 

diversas palavras, a meio da unidade didática este processo completou-se, 

levando assim a um eficaz processo de ensino-aprendizagem. 

“Um exemplo disso são as palavras “curto” e “apoiado” que, por si só, até podem entrar 

em conflito com um dos princípios específicos do futsal (espaço), mas que, na cabeça 

dos alunos e do professor, faz todo o sentido. Isto é, ao utilizar estas duas palavras, 

pedia aos alunos constantes deslocamentos/desmarcações, dando inúmeras linhas de 

passe ao portador da bola, fazendo passes curtos mas, ao mesmo tempo, ocupando 

todo o espaço disponível de jogo. Mais exemplos, agora na instrução, foi o facto de, a 

meio da unidade, apenas, dizer, por exemplo “GR+3x3+GR com apoios na largura” e os 

alunos já saberem o que isso significa, assim como todas as regras impostas em cada 

situação.” 

Futsal. Reflexão da unidade didática. Março 2017.    

Em relação à segunda estratégia, usei (aliado à demonstração) o quadro branco 

presente no espaço onde lecionava aulas, assim como um pequeno quadro 

tático de futsal, para explicações mais pormenorizadas a certos alunos e 

equipas. Assim, através de desenhos e esquemas, conseguia ilustrar as minhas 

palavras, levando os alunos a perceberem rapidamente o que lhes era pedido.   

“Utilizei também, diversas vezes, o quadro branco para explicar os exercícios tão difíceis 

e complexos que falei e um quadro tático mais pequeno para fornecer às equipas 

algumas explicações mais particulares. Voltando de novo à minha experiência enquanto 

treinador, penso que o tão famoso “quadro” foi também fundamental, uma vez que 

conseguia ilustrar todas as palavras que dizia. Para além disso, e para complementar, 

a demonstração tornou-se obviamente uma grande ”arma”, afinando todos os 

pormenores que faltavam. Esta rotina foi de tal maneira implementada nesta turma que 
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os alunos já sabiam quando iria usar o quadro e, neste momento, sentavam-se 

automaticamente para ouvir a explicação dos diferentes conteúdos. Aqui, para manter 

os alunos atentos e concentrados, o questionamento foi fundamental.” 

Futsal. Reflexão da unidade didática. Março 2017.    

No que diz respeito à liderança, esta é uma forma de relacionamento que leva a 

uma influência de duplo sentido das duas partes integrantes deste processo, 

levando a um cumprimento mútuo de objetivos (Hollander, 1978). Desta forma, 

e como já tinha referenciado anteriormente, os alunos foram levados a executar 

situações de aprendizagem complexas e difíceis, sem nunca desistir dos seus 

objetivos.  

“Apesar dos exercícios serem bastante complexos e de difícil compreensão para os 

alunos, estes conseguiram realizá-los da melhor maneira. Penso que estou a ser um 

pouco exigente com eles nesta fase do período, todavia eles têm correspondido bem e, 

mais importante têm vindo sempre motivadíssimos para as minhas aulas. Entre 

brincadeiras e trabalho árduo, o ambiente fantástico que vivi no primeiro período com o 

voleibol (modalidade que os alunos mais gostam), continua no segundo período com a 

modalidade de futsal (modalidade que os alunos menos gostam). Numa conversa com 

eles durante esta aula, expliquei também que reconhecia a exigência, a intensidade e a 

dificuldade dos diferentes exercícios, conteúdo só os fazia porque achava (e acho) que 

a turma é capaz disso e consegue chegar longe. Todos acenaram com a cabeça e 

parece que compreenderam que tracei objetivos altos para eles. Penso que os alunos 

confiam no professor e o professor nos alunos e é nesta relação de segurança que 

vamos levar o “barco a bom porto” com toda a certeza!“ 

Futsal. Reflexão da aula 7 e 8. 13 janeiro de 2017. 

“Os alunos conseguiram concretizar o objetivo da aula e do professor, mesmo estes 

estando num patamar bastante elevado. Penso que a turma se sente bastante 

competente naquilo que faz muito por culpa da resolução dos quebra-cabeças 

apresentados pelo professor.”  

Futsal. Reflexão da aula 15 e 16. 3 fevereiro de 2017. 

Assim, a liderança do professor de educação física e do treinador, torna-se fulcral 

para a obtenção dos objetivos pretendidos (Kwon et al., 2010).  



    

103 
 

 

Subcategoria: Semelhanças - fatores externos 

Em ambas as profissões os fatores externos podem facilmente influenciar o 

trabalho do treinador/professor. No treino, nos clubes, já fui diversas vezes 

pressionado para atingir certos objetivos, noutros, os diretores e presidentes 

deixavam a nosso critério (equipa técnica), todos (ou quase todos) os poderes 

de decisão (no que diz respeito ao treino em si). Na escola, a política desta pode 

também por vezes influenciar a prática (Ruble & McGrew, 2015) porém, neste 

contexto, não achei que tivesse particular relevância.  

No entanto, no que diz respeito às condições materiais e/ou espaciais, este 

aspeto teve por vezes efeitos diretos na minha prática que se traduziu em 

mudanças de situações de aprendizagem e adaptações ao plano de aula.     

“Estava planeado fazer sete “meínhos” com apoio ao portador da bola contudo, devido 

à limitação do material, optei por fazer um aquecimento mais específico, com as 

componentes técnicas mais básicas como o passe e a condução de bola.” 

Futsal. Reflexão da aula número 1 e 2. 10 outubro de 2017. 

“A aula de hoje foi lecionada no espaço G6 que tem um campo com as medidas oficiais 

de futsal. Por um lado, este tipo de espaço torna-se fundamental para o 

desenvolvimento dos alunos dado que a maioria das vezes trabalham em espaços 

reduzidos, nunca tendo aproveitado um espaço com medidas formais. Por outro lado, e 

devido às condições meteorológicas que se têm sentido ultimamente, este espaço 

encontra-se um pouco sujo, com pequenos ramos de árvores e folhas que podem fazer 

com que os alunos escorreguem facilmente. Além disso, a maioria das bolas que a 

escola disponibiliza para a prática desta modalidade no exterior, são feitas de borracha, 

fazendo com que o atrito seja maior, levando a inúmeros passes falhados e quedas. 

Gostava de salientar também o frio que se fazia sentir no primeiro tempo da manhã e, 

perante isto, à medida que os alunos iam chegando, formavam pequenos “meínhos”, 

trabalhando os aspetos técnicos do passe e receção, assim como a noção de algumas 

coberturas defensivas.” 

Futsal. Reflexão da aula número 17. 8 fevereiro de 2017. 
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“A aula de hoje foi marcada essencialmente pelo pouco espaço que existia para a 

lecionação desta modalidade. O espaço planeado para a aula era o G7, contudo e face 

às condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir durante a madrugada deste 

dia, fomos obrigados a deslocarmo-nos para o espaço G2, que foi dividido a meio. 

Assim, ficámos num espaço bastante pequeno o que limitou de certa forma esta aula. 

Mesmo assim, optei por lecionar a mesma modalidade, o que mais tarde demonstrou 

ser uma boa opção, dado à qualidade que os alunos conseguiram imprimir às suas 

ações nas duas situações de aprendizagem que constituíram esta aula.” 

Futsal. Reflexão da aula número 20. 15 fevereiro de 2017. 

 

Subcategoria: diferenças – tipo de conhecimento  

Se no contexto de treino o meu conhecimento era orientado apenas para 

situações táticas muito específicas, no contexto de escola tive que abrir novos 

horizontes, corrigindo assim situações mais técnicas, muito pela falta vivência 

desportiva (no futsal) dos alunos. Apesar da deteção do erro ser algo simples, a 

ordem pela qual iria ser corrigida as inúmeras incongruências foi de difícil 

compreensão para mim numa fase inicial. Tive então, que estudar, ler e rever 

alguns princípios mais básicos do futsal, tentando separar o tipo de 

conhecimento tão especializado que tinha na altura. Desta forma, consegui 

abordar os conteúdos técnicos aliados a uma abordagem mais tática. Ou seja, 

do topo para a base, colocando o jogo “no centro de atenção de aprendizagens, 

valorizando a compreensão do jogo como porta de entrada para o 

desenvolvimento da competência, subordinando a aprendizagens das 

habilidades técnicas à necessidade de as usar em jogo (…)” (Graça & Mesquita, 

2011, p. 137). 

“Na minha ideia, nesta UD, tudo seria muito fácil, uma vez que o conhecimento sobre 

esta modalidade é maior comparativamente às demais. Porém, a história não foi tão 

delinear quanto isso e tive bastante obstáculos no meu caminho. Nesta aula, deparei-

me com diversos problemas e senti-me como nunca me tinha sentido, perdido, dentro 

da minha própria modalidade. Isto é, estando habituado a ter atletas com as 

componentes técnicas consolidadas, deparei-me com alunos que não sabiam fazer 

passe, o drible/finta era quase inexistente, e as componentes táticas eram muito 



    

105 
 

rudimentares. Resumindo, deparei-me com um cenário de caus completo (dentro da 

minha cabeça, claro). Ao cair na realidade da escola, tive que voltar ao primórdios do 

futsal, estudar acerca dos conteúdos mais básicos que estavam um pouco esquecidos 

dentro da minha cabeça, contudo, sem nunca deixar a minha identidade de 

treinador/professor. Assim sendo, comecei a abordar os problemas pela sua origem, 

abordando aos poucos e poucos os conteúdos técnicos e táticos mais básicos.” 

Futsal. Reflexão da unidade didática. Março 2017. 

    

Subcategoria: diferenças – características do grupo   

No treino de futsal os atletas são colocadas em inúmeras situações de jogo em 

espaço reduzido, uma vez que promove mais contactos com a bola, melhora a 

inteligência tática e aumenta a possibilidade de participação nas ações ofensivas 

e defensivas, aumentando assim a intensidade de jogo (Little, 2009). Desde logo, 

tentei introduzir esse mesmo princípio no ensino, o que de facto, não foi possível 

devido à falta de qualidade técnica e táticos da turma. Além disso, a turma era 

constituída por 16 raparigas e 12 rapazes, tornando-a assim, muito heterogénea 

no que diz respeito às suas habilidades. No entanto, este pequeno problema foi 

resolvido ao longo das aulas, com constante exercitação das diferentes 

componentes técnico-táticas e cheguei inclusive, a colocar a turma a jogar num 

espaço com perto de 15 metros quadrados.  

“Posso agora afirmar que, se no início foi um grande erro colocar estes alunos em 

situações de jogo bastante reduzidas, agora, isto já não se verifica! As desmarcações 

foram constantes, a participação de todos os alunos foi evidente e a bola poucas vezes 

saiu do espaço de jogo.”  

Futsal. Reflexão da aula número 20. 15 fevereiro de 2017. 

Se no treino (atividade extracurricular) os atletas aparecem por motivação 

própria, na escola não se pode afirmar o mesmo, uma vez que a educação física 

faz parte do currículo escolar do aluno, sendo portanto de cariz obrigatório 

(O'Connor & MacDonald, 2002). Neste caso, a maioria da turma considerou, 

numa fase inicial, a modalidade de futsal como a “mais difícil” e a que “menos 

gostava”, contudo no fim desta unidade didática, não se pôde afirmar o mesmo. 
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A motivação aumentou, e ao fim de poucas aulas, a turma aparecia mais cedo 

que o habitual para jogar a modalidade que “menos gostavam”.  

“Hoje foi dia de começar com a unidade didática de futsal na turma do 12ºG. Alguns 

alunos chegaram atrasados o que desde logo comprometeu um pouco o primeiro 

exercício da aula.” 

Futsal. Reflexão da aula número 3. 4 janeiro de 2017. 

“Esta aula começou mais cedo que o habitual (5 minutos) dado que a maior parte dos 

alunos estava presente na “sala de aula” às 10:30. É de salientar este tipo de atitude e 

dá para reparar que os alunos estão motivados para uma modalidade que 

aparentemente têm bastantes mais dificuldades comparando com o voleibol, por 

exemplo.”   

Futsal. Reflexão da aula número 4 e 5. 6 janeiro de 2017. 

“A aula começou às horas pretendidas, uma vez que a maioria dos alunos já se 

encontrava no espaço de aula antes de esta começar efetivamente. Com isto, dei aos 

alunos duas bolas, onde estes formaram por si só, um “meínho” (onde eu estive 

presente também), e uma pequena situação de igualdade numérica com finalização.” 

Futsal. Reflexão da aula número 10 e 11. 20 janeiro de 2017. 

Por fim, no que diz respeito ao número de atletas e alunos, se formos verificar 

os plantéis das principais equipas (portuguesas e estrangeiras), cada plantel é 

constituído por 12-15 atletas, enquanto as turmas, são constituídas até 30 

alunos. Ou seja, o número de atletas é significativamente menor do que o 

número de alunos (Kwon et al., 2010). No meu caso, a turma era constituída por 

28 alunos o que fazia com que a minha atenção fosse redobrada. 

 

5.7 Conclusões 

Ao longo da realização deste estudo, apercebi-me que nem tudo seria tão linear 

como esperava, devido há minha experiência enquanto treinador. Esta pode 

ajudar em muito, sim, porém há alguns fatores que devemos ter em 

consideração. É necessário, principalmente, atender às características da 

população que nos é apresentada. De início, isso não foi tido em consideração 
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e as dificuldades surgiram rapidamente. Através de uma revisão mais primordial 

dos conteúdos e uma reflexão intrapessoal, consegui, então, adequar-me ao 

contexto escolar, organizando o meu pensamento e conhecimento, para que 

pudesse ser aplicado da melhor forma aqui. De facto, estas duas profissões 

apresentam algumas semelhanças e diferenças que devem ser levadas em 

consideração, na sua realização. Mais uma vez, segundo Guilherme (2015, p. 

109), “talvez fosse relevante o treinador adquirir algumas competências do 

professor e, por sua vez, o professor ir ao treino e às funções do treinador 

diligenciar outras. Sou da opinião de que a complementaridade de competências 

poderá beneficiar o treinador, o professor, mas, fundamentalmente, os jogadores 

e alunos”. Sou apologista desta opinião. A complementaridade entre estas duas 

profissões pode beneficiar cada uma delas e, foi neste constructo, que tentei 

basear sempre a minha ação. Balanceando entre as duas profissões 

constantemente, procurando um equilíbrio entre as duas na lecionação desta 

modalidade na escola. Tirei proveito do conhecimento específico da modalidade 

que possuía enquanto treinador, melhorei a minha instrução enquanto professor 

e tentei liderar e comunicar, das mais diversas formas, para que os principais 

beneficiados neste processo fossem os alunos. Hoje sinto-me efetivamente mais 

completo nestas duas profissões.  
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6. O fim de época e o futuro 

 

 O fim de época, uma fase sempre um pouco complicada devido aos 

múltiplos sentimentos emergentes. Por um lado, feliz pelo trabalho realizado na 

escola, pelos laços criados com os alunos, com os professores e com os 

assistentes educativos. Por outro, triste e nostálgico, já com saudades de viver 

o ambiente “escola” em toda a sua máxima plenitude. Este ano de EP, foi sem 

dúvida fantástico, realizador e já não existem mais palavras para o caracterizar. 

Foi ano especial, um ano que jamais me esquecerei por todos os aspetos e mais 

alguns. Ajudou-me, sem dúvida, a formar-me enquanto melhor profissional e 

melhor pessoa. Sinto-me também, de certa forma, realizado. Acho que não ficou 

nada por fazer. Dei o meu máximo, em todos os momentos, em todas as fases 

e em todas as situações. Deixei, também, uma pequena marca na escola, que 

era um dos principais objetivos no início do ano.  

 No que diz respeito ao futuro, não sei. Talvez a solução passe pelo 

contexto do treino desportivo no qual já estou inserido há três anos, uma vez 

que, a curto prazo, como já sabemos, é muito difícil entrar no contexto escola. 

Porém, não vou desistir, não vou mesmo. A procura para lecionar esta profissão 

vai ser já amanhã, quer seja em território nacional ou, internacional, infelizmente. 

Afinal, quem acredita sempre alcança, não é? Quer seja no treino ou na escola, 

o meu futuro vai passar por uma palavra, a de “desporto”. É esta simples palavra 

que me define e que não vivo sem.       

 Apesar de um futuro bastante indefinido, tenho a certeza de uma coisa: 

irei procurar novo conhecimento porque este que possuo agora, não chega, nem 

nunca chegará. Vou continuar a inovar e a refletir, tentando trazer aos alunos 

e/ou atletas, as mais atuais estratégias de ensino e treino que existem. Isto 

porquê? Porque quero que eles se desenvolvam na sua máxima plenitude, não 

quero que fiquem parados no tempo, mas sim que andem de mãos dadas com 

ele, em sintonia, num caminho que os ajude a construir o seu próprio castelo. 

Um castelo forte e coeso, munido de ferramentas de autossustentabilidade e 

autodefesa.  
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 Termino este relatório com uma grande saudade. Uma grande saudade 

de um ano memorável que passou. Espero voltar a sentir tudo isto, brevemente. 

Acabo, da mesma forma que iniciei este relatório, “enquanto treinador sou muito 

professor e enquanto professor sou muito treinador” (Guilherme, 2015, p. 109). 

 Até já! 
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8. Anexos 

 

Anexo 1 – Plano de aula tipo. 

 

Nome da UD – Plano de aula 1 de 20 

Professor:  Data: 

Hora/duração: 

Ano/turma: 

Nº de alunos: 

Espaço: 

Função didática: 

 

Material: 

 
 
 

Objetivos:   

(motores, cognitivos, psicossociais e condição física) 

 

Parte inicial 

 
Descrição do 

exercício 

Objetivos 

específicos 

Situação de 

aprendizagem/esquema 

Componentes 

críticas 

     

Parte fundamental 

     

Parte final 
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Anexo 2 – Cartaz torneio voleibol. 
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Anexo 3 – Cartaz do torneio de futsal: Cidade europeia do desporto 2017  
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Anexo 4 – Convidados torneio Cidade Europeia do Desporto 2017 
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Anexo 5 – Cartaz dia fitness. 
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Anexo 6 – Manual de equipa (Futsal) 

 

Unidade Didática – Futsal 

 

Manual de Equipa 

 

 

 
 

 

 

 

Nome da Equipa: _____________________________ 

Treinador: _________________________________ 

Capitão: ___________________ 

 
Assinaturas de todos os membros: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Modelo de Educação Desportiva 

Ao longo deste período, irás participar num projeto de estudo no âmbito da educação desportiva, 

na modalidade de futsal. O Modelo de Educação Desportiva (MED) tem como objetivos 

fundamentais fazer de ti um aluno desportivamente culto, competente e entusiasta, através do 

desporto e pelo desporto, em todas as componentes que o caraterizam institucionalmente, desde 

a competição formal integrada numa época desportiva até ao evento culminante, num clima de 

festividade, filiação e constante procura do record. 

Cada equipa é única: possui nomes, cores, hinos, símbolos e espaços próprios para treinar. Por 

ser um modelo inclusivo, a seleção de equipas visa um equilíbrio competitivo, num sentimento de 

entreajuda, pertença e cooperação ao longo de todo o processo de aprendizagem. 

Este modelo procura um desenvolvimento contínuo e gradual não só das tuas habilidades no 

Futsal, como a tua capacidade de trabalhar em grupo e o conhecimento dos regulamentos, rituais 

e tradições associadas ao Desporto, dentro e fora da tua escola, para que te possas assumir como 

um verdadeiro defensor e promotor da prática desportiva. Este documento deverá acompanhar-te 

sempre e será essencial para que concretizes com sucesso todos os teus objetivos e leves a tua 

equipa ao topo por isso, não te esqueças de o ler com muita atenção! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dá o teu melhor e honra a tua equipa! 

MED

Filiação

Época 
Desportiva

Evento 
culminante

Competição 
formal

Record 

Clima de 
festividade
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Lê com atenção:  

 Este manual explica-te quais as tarefas que deves saber desempenhar mediante o 

teu papel na equipa; 

 Os papéis que poderás desempenhar são os de jogador, capitão, treinador, árbitro 

e, por vezes, responsável pela pontuação; 

 Ao longo da época, terás de passar por cada uma destas funções, à exceção de 

capitão e treinadores (uma vez definido, é até ao final da época); 

 A tua equipa terá um espaço disponível para trabalhar; 

 Deverás saber e perceber os objetivos dos exercícios e realizá-los com empenho, 

dedicação e alegria, para que possas ajudar os teus colegas. Deste modo, todos 

aprendem, evoluem e tornam-se melhores praticantes; 

 Deves saber bem qual a tua tarefa e também quais as tarefas dos teus colegas, para 

que nada falhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

Regra número um 

Tenta expandir a vista 

Faz pela tua conquista 

O protagonista és tu.” 
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Conteúdos a dominar (componentes críticas) 

TÉCNICA 

- Passe / Receção: 

A. Tronco inclinado à frente; 

B. MI fletidos; 

C. Cabeça levantada com olhar dirigido para o local do passe; 

D. Passe com a parte interna do pé; 

E. Olhar dirigido para a bola; 

F. Receção com a planta do pé; 

G. Receção orientada para o local pretendido; 

 

- Drible / Finta: 

A. Mudar rapidamente de direção, com mudança de velocidade; 

B. Proteger a bola; 

C. Olhar dirigido para a frente; 

D. Manter a bola controlada, perto de si; 

 

- Interseção / Desarme: 

A. Centro de gravidade baixo; 

B. Marcar em cima o jogador com posse de bola; 

C. Antecipar-se à troca de bola entre adversários; 

D. Antecipar-se à movimentação do adversário direto; 

 

- Remate: 

A. Tronco inclinado à frente; 

B. Pé de apoio ligeiramente fletido, orientado para o alvo e colocado lateralmente 

em relação à bola; 

C. Extensão do MI no contacto com a bola; 

D. Continuidade da ação após batimento. 
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TÁTICA 

PRINCÍPIOS GERAIS 

- Evitar inferioridade numérica 

- Evitar igualdade numérica 

- Criar superioridade numérica 

PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS 

Ataque Defesa 

Penetração 

- Atacar diretamente o adversário ou baliza; 

- Criar situação vantajosas para o ataque 

em termos numéricos e espaciais; 

- Desequilibrar a organização defensiva 

adversária.  

Contenção 

- Parar ou atrasar o ataque adversário; 

- Propiciar tempo para a organização 

defensiva; 

- Orientar a progressão do portador da bola; 

- Impedir a finalização; 

Cobertura ofensiva 

- Garantir a manutenção da posse de bola; 

- Dar apoio ao portador da bola, oferecendo-

lhe opções para dar sequência ao jogo; 

- Criar superioridade numérica; 

Cobertura defensiva 

- Servir de novo obstáculo ao portador da 

bola, caso este ultrapasse o jogador que fazia 

contenção; 

 

Mobilidade 

- Criar ações de rotura na organização 

defensiva adversária; 

- Aparecer em zonas propícias para a 

obtenção do golo; 

- Criar linhas em profundidade. 

Equilíbrio 

- Assegurar a estabilidade defensiva nas 

zonas de disputa pela bola; 

- Apoiar os companheiros que executam as 

ações de contenção e cobertura defensiva; 

- Cobrir eventuais linhas de passe. 

Espaço 

- Ampliar o espaço de jogo efetivo; 

- Expandir as distâncias entre os 

adversários; 

- Dificultar as marcações defensivas da 

equipa adversária; 

Concentração 

- Aumentar a proteção à baliza; 

- Orientar o jogo ofensivo adversário para 

zonas de menor risco no espaço de jogo; 

 



    

XXX 
 

- Facilitar as ações ofensivas da própria 

equipa. 

(Garganta et al., 2015) 

 

Defesa: 

Ao homem (individual): 

Ter uma responsabilidade prioritária sobre um adversário atacante concreto, 

acompanhando-o em todas as movimentações que este realize no campo (Cid & 

Gutierrez, 2002). 

Zona: 

Preocupar-se em ocupar uma determinada zona do campo, responsabilizando-se 

pelos adversários que lá passarem (Cid & Gutierrez, 2002). 

 

Sistema (1-3-1): 

- Posicionar-se em campo com um guarda-redes, um fixo, dois alas, e um pivô; 

- Apresentar equilíbrio posicional. 
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Regulamento e sinalética de arbitragem 

Regulamento: 

- Equipa constituída por 12 jogadores (5 em campo, um deles guarda-redes (GR)); 

- Duração de cada jogo: 20 + 20 minutos cronometrados; 

- A bola pode ser tocada com qualquer parte do corpo, há exceção dos membros superiores; 

- A bola é colocada em jogo através de um pontapé de saída;  

- Objetivo do jogo: marcar o maior número de golos (só é golo quando a bola ultrapassa 

completamente a linha de golo); 

- Bola fora: quando ultrapassa completamente a linha lateral ou linha de baliza, quando toca no 

teto e/ou o árbitro interrompe a partida; 

- Faltas punidas com cartão vermelho (jogador expulso e equipa reduzida a 4 elementos durante 

2 minutos) e/ou cartão amarelo (advertimento); 

- À 6ª falta, equipa é punida com um livre direto (10 metros) sem barreira; 

- Após o GR tocar na bola, esta não pode ser passada ao GR se não tiver tocado num jogador 

adversário; 

-Tempo limite para repor a bola em jogo: 4 segundos. 

Sinalética: 

 

 

 

 

“Regra número dois 

Não deixes para outra hora 

Tu tenta fazer agora 

Para repetir depois.” 

 

 

 

Árbitros: atitudes esperadas 
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Árbitros: atitudes esperadas 

- Posicionar-se nas linhas laterais do campo e acompanhar atentamente o jogo; 

- Cumprir os critérios regulamentares definidos; 

- Ser claro na sua atuação e eventuais explicações aos jogadores; 

- Manter a ordem e fairplay entre equipas; 

- Sancionar devidamente qualquer comportamento condenável. 

Capitão e treinador: atitudes esperadas 

O capitão de equipa é um líder. É um posto 

único e essencial para orientar a sua 

equipa no caminho para o sucesso, em 

cada aula, em cada competição. Deve-se 

assumir como um elemento responsável, 

que mantenha a sua equipa motivada e 

calma para as aprendizagens que se 

seguem, etapa após etapa. 

 A função dos treinadores passa pela 

orientação dos seus colegas na realização 

dos exercícios, através da explicação, 

demonstração, constante incentivo e 

distribuição das tarefas, assim como a 

explicação das exigências do exercício de 

cada uma dessas funções 

 

“Regra número três 

É obrigatório sorrir 

E no caso de caíres 

Vais levantar-te outra vez.” 
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“Regra número quatro 

Quem conta com a sorte 

Não volta mais forte 

Acaba por ser fraco. 

O protagonista és tu!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


