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Resumo 

 

O Estágio Profissional é o ponto mais alto da formação inicial. É uma unidade 

curricular que está integrada no plano de estudos do segundo ciclo em Ensino 

de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, tendo como principal objetivo a integração 

e transição do estudante para o contexto profissional, oferecendo assim as 

ferramentas necessárias para o impacto com a realidade e para a resolução de 

desafios. O meu estágio teve lugar na Escola Secundária das Laranjeiras, em 

São Miguel, Açores. Este Relatório de Estágio pretende ser uma continuidade 

da prática, sendo apresentada a minha experiência ao longo do ano letivo 

2016/2017. É constituído por relatos pessoais e respetiva reflexão, sendo 

sustentado pela literatura existente no âmbito da didática e pedagogia. No 

presente relatório, será possível verificar uma estrutura com referência a quatro 

dimensões: Enquadramento Pessoal, onde exponho todo o meu trajeto de vida 

e o surgimento da minha paixão pelo Desporto; Enquadramento Prático, que 

relata o contexto da realização do estágio à luz do enquadramento 

regulamentar e legislativo; Realização da Prática Profissional, que contém uma 

reflexão acerca de todo o processo nas várias áreas de intervenção, assim 

como as justificações para as tomadas de decisão, nomeadamente para os 

planeamentos, avaliações e modelos utilizados nas aulas; por último, o Estudo 

de Investigação pretende caracterizar a indisciplina na sala de aula da Escola 

Secundária das Laranjeiras, identificar quais as disciplinas com maior e menor 

número de participações e identificar nestas disciplinas as metodologias 

utilizadas. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Estágio Profissional, Ensino-

Aprendizagem, Reflexão, (In)disciplina. 
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Abstract 

 

The practicum training is the highest point of teacher education. Itis a subject 

which is integrated in study plan of the second cycle in Teaching of Physical 

Education in Basic Education and High Schoolof Faculty of Sport of University 

of Porto. The main goal of the practicum is the student integration and transition 

to the professional context, thus offering the necessary tools for the impact with 

reality and the resolution of challenges. Te practicum take place at the “Escola 

Secundária das Laranjeiras” in São Miguel, Açores. Beyond the main goal, the 

practicum also intends to be a extension of practice, in which my experience is 

presented throughout the 2016/2017 school year, being constituted by personal 

reports and respective reflection, is also supported by the state of art in 

didactics and pedagogy. The structure of the current work has four dimensions, 

that is, the Personal context, where I expose my whole life path and the 

emergence of my passion for sport. The Practical Framework, which reports on 

the practicum context in the light of the regulatory and legislative framework. 

The Professional Practice, which reflection on the whole process in the various 

areas of intervention, as well as the justifications in decision-making that had to 

be made as the planning, evaluations and model used in the classes. Lastly, 

the Research Study intends to characterize the room class indiscipline of 

Laranjeiras High School also identify which disciplines have the largest and 

smallest number of participations and identify in these disciplines the 

methodologies used. 

 

 

 

 

Key Words: Physical Education;Practicum Training; Teaching-Learning; 

Reflection; (In)discipline. 
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1.Introdução 

  

Este Relatório de Estágio (RE) surge no âmbito da unidade curricular do 

Estágio Profissional (EP), inserida no 2º Ciclo de estudos conducente à 

obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário (EEFEBS), na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). De acordo com as Normas Orientadoras da FADEUP1, o EP 

contém duas componentes de avaliação, sendo elas: a prática de ensino 

supervisionada, que ocorre numa Escola Cooperante (EC), conforme o 

protocolo realizado com a faculdade; e a realização do RE, desenvolvido sob a 

orientação de um professor da faculdade, que supervisiona todo o processo do 

Estudante Estagiário (EE). 

É no EP que se inicia a passagem de aluno para professor, sendo nesta 

alternância de papéis, que ocorre em diferentes momentos e espaços, que o 

EE vai construindo a sua identidade como profissional e futuro docente. Este 

espaço real de ensino abre possibilidades à aquisição de conhecimentos, à 

troca de experiências e à vivência da práxis, que permitem atribuir significado 

às aprendizagens adquiridas ao longo do percurso académico. 

 Outro objetivo do EP é a integração no meio escolar e na comunidade 

onde a escola está inserida. Esta integração permite preparar os estagiários 

para as funções que podem vir a desempenhar como futuros docentes, 

designadamente, a direção de turma, a lecionação da disciplina de Cidadania, 

as atividades organizadas pelo seu departamento e, no caso específico da 

Educação Física, as Atividades Desportivas Escolares (ADE). A integração do 

estagiário nestas dinâmicas permite-lhe adquirir conhecimento noutras áreas 

de intervenção do professor, bem como adquirir valências distintas que o 

prepararão para os desafios com que se irá deparar na profissão de professor. 

                                                 
1Normas orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de 

mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP. Ano 
letivo 2016/17. Porto: FADEUP. 
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O meu EP decorreu numa Escola Secundária, em Ponta Delgada, ilha 

de São Miguel, na Região Autónoma dos Açores – a minha primeira opção, na 

medida em que é a minha área de residência. 

No decurso do ano letivo, por atribuição Professor Cooperante, lecionei 

uma turma do 9º ano de escolaridade, com a qual realizei a prática pedagógica, 

ao mesmo tempo que desenvolvi o meu espírito crítico e reflexivo acerca das 

minhas decisões e forma de lecionar. Foi pela prática pedagógica, e respetiva 

reflexão, que melhorei e otimizei as minhas competências como futuro docente. 

O Relatório de Estágio encontra-se dividido em quatro capítulos: 

Enquadramento Pessoal; Enquadramento da Prática Profissional; Realização 

da Prática Profissional; e Perspetivas de Futuro e Considerações Finais.  

O primeiro capítulo incorpora o “Enquadramento Pessoal”, no qual estão 

descritas as minhas vivências pessoais, o percurso calcorreado até à etapa de 

ser professor de Educação Física e as motivações pessoais que me 

conduziram até aqui. São também abordadas as expetativas em relação ao 

estágio profissional e o meu entendimento acerca do mesmo. 

No segundo capítulo, intitulado “Enquadramento da Prática Profissional”, 

é abordado o contexto institucional do estágio, nomeadamente a escola e o 

departamento de Educação Física. Ainda neste capítulo, apresento a 

caracterização das turmas dos 2º e 3º ciclos em que lecionei, num trabalho de 

cooperação entre os vários elementos do núcleo de estágio. 

O capítulo “Realização da Prática Profissional” está estruturado em três 

áreas. A área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem” – 

incorpora o planeamento, a estruturação do ensino, os modelos de ensino e a 

avaliação. Neste ponto é também abordada a tarefa de Professor a Tempo 

Inteiro (PTI). A área 2 – “Participação na Escola e Relação com a Comunidade” 

– reporta os elementos da minha integração na escola (atividades, eventos, 

reuniões de departamento), o trabalho de direção de turma (o qual me 

envolveu com os encarregados de educação) e as atividades de prevenção 

para a comunidade. Por fim, a área 3 – “Desenvolvimento Profissional” – 

apresenta a reflexão acerca da minha prática, bem como a observação das 
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práticas de outros docentes e o estudo de investigação sobre “A (In) disciplina 

na Sala de Aula na Escola Secundária das Laranjeiras”. 

No último capítulo – “Perspetivas Futuras e Considerações Finais” – é 

apresentada uma síntese das aprendizagens adquiridas e do contributo do 

estágio profissional para minha formação enquanto docente, reportando ainda 

as minhas perspetivas para o futuro. 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1 “Quem sou eu” 

  

“Quem sou eu?” Esta é uma questão que a maioria das pessoas tem 

dificuldades em responder. Até porque tendemos a apresentar um padrão de 

comportamentos, que podem ser alterados de acordo com os ambientes e 

estímulos a que estamos sujeitos. Eu faço parte deste grupo de pessoas. No 

entanto, vou procurar reportar os padrões comportamentais que me 

caracterizam nas minhas vivências diárias. 

 O meu nome é Rúben Paulo Oliveira Amaral, nasci a 10 de Março de 

1993 em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, com residência na freguesia de 

Rabo de Peixe – uma freguesia predominantemente piscatória. Todavia, os 

meus avós eram camponeses, pelo que sempre tive uma relação forte com a 

terra e a natureza. Adquiri esta paixão com o meu avô paterno, que era 

analfabeto, mas tinha uma dedicação e um amor enorme pelas plantas. 

Demonstrava, também, um enorme carinho e calma ao ensinar-me. Desde 

tenra idade que o acompanhava nas tarefas de cuidar das suas pequenas 

culturas. É possível que a minha relação positiva com as pessoas e a natureza 

resulte destas vivências. 

 Apesar de “pequeno”, sempre fui traquina e apaixonado por atividades 

de ar livre. As condições espaciais e o pouco trânsito da zona de residência 

permitiam que fosse comum jogar futebol, andar de bicicleta ou mesmo fazer 

“corridas até ao final da rua”, com os meus amigos e vizinhos. A minha natural 

apetência pelas atividades desportivas decorre igualmente do facto de, quando 

em criança, ser habitual vencer as corridas de resistência realizadas na escola 

do 1º ciclo e, posteriormente, na escola dos 2º e 3º ciclos, não pela minha 

grande capacidade atlética, mas pela minha enorme vontade de vencer. 

 A minha ligação ao Futebol iniciou-se após um torneio realizado na 

escola do 1º ciclo, entre as turmas do 4º ano. Não fui selecionado pelo meu 

professor para a equipa da minha turma, que venceu o torneio. Uma imagem 

que ainda hoje recordo, é a de todos os elementos da turma brindarem com a 

taça repleta de Coca-Cola, após a vitória. Não obstante a alegria de todos, eu 
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não estava satisfeito, nem tinha vontade de “beber aquela vitória”; afinal eu não 

tinha jogado! Foi assim que tudo começou no Futebol. Ao chegar a casa, pedi 

aos meus pais para começar a praticar Futebol. Assim, iniciei a minha ligação 

com o Futebol aos 9 anos de idade, num clube local (Clube Desportivo de 

Rabo de Peixe), com o qual mantive a ligação até aos 17 anos, altura em que o 

clube não abriu o escalão de formação “juniores”. A decisão foi deslocar-me 

para o clube da cidade vizinha (Sporting Clube Ideal), no qual permaneci por 

uma época, até ingressar no Ensino Superior. 

        Estas vivências no Futebol, e no desporto em geral, trouxeram-me 

imensos ganhos tanto a nível motor, como no âmbito das interações e 

aquisição de valores. Foram vivências que contribuíram para a minha formação 

e para me tornar num indivíduo participativo na sociedade em que estou 

inserido. Com efeito, as vivências e experiências, que este contexto desportivo 

me providenciou, foram importantes para a minha vida adulta, contagiando-me 

pelo desporto. 

        A entrada no Ensino Superior, na Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto, foi um misto de expetativas e de concretização de sonhos, pois ia 

seguir a área que mais me encantava: o Desporto! A viagem para a cidade do 

Porto foi a primeira que fiz de avião. Era também a primeira vez que ia ficar 

longe de todas as pessoas que gostava! Iria passar meses sem lhes ver o 

rosto. Recordo que a adrenalina me percorria o corpo todo! Sentia que seria 

um enorme desafio, com todo um “mar” por descobrir. 

        No 2º ano escolhi a metodologia de Futebol. Tendo em conta que sempre 

fora a minha modalidade predileta, o meu objetivo era aumentar os meus 

conhecimentos e alargar a minha visão sobre a modalidade. Nesse mesmo 

ano, paralelamente à Licenciatura, iniciei a atividade de treinador na Academia 

do Sport Clube Rio Tinto. 

 O estágio da Metodologia de Futebol, durante o 3º ano, foi realizado no 

Futebol Clube Infesta no escalão sub-13, como treinador adjunto. 

Paralelamente, fui o treinador principal dos escalões de formação sub-11 e 

sub-12, da Academia do mesmo Clube. Esta foi das experiências mais ricas da 

minha formação, pois embora estivesse no mesmo clube, as expetativas e 
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experiências eram bastante diversificadas. No escalão sub-13, era adjunto e 

competíamos na 1ª Divisão da Associação de Futebol do Porto; no escalão 

sub-11, era o treinador principal e tínhamos um quadro competitivo regular; 

enquanto na Academia as expetativas eram mais baixas e o quadro 

competitivo era praticamente inexistente, existiam apenas convívios 

esporádicos com outras academias. Esta experiência deu-me uma enorme 

bagagem, quer pela necessidade de adaptação às minhas diferentes 

necessidades e expetativas, quer pelo desenvolvimento das relações com as 

pessoas, pois foi fundamental que me ajustasse e moldasse face aos 

diferentes objetivos dos grupos que acompanhava. 

Na Academia, a grande dificuldade passava por motivar os “jogadores” 

para a prática e promover a sua filiação, pois apenas desse modo é possível 

ocorrer uma aprendizagem consistente. Houve necessidade de prestar uma 

atenção “redobrada” a estes miúdos, para que os seus níveis de confiança 

aumentassem. A palavra-chave com eles era ‘confiança’! No grupo em que era 

treinador principal, e dadas as capacidades dos “jogadores” que o compunham, 

o objetivo era mais exigente: otimizar e aumentar ao máximo as suas 

capacidades e aprendizagens. Isto não significa que tal fosse transversal a 

todos os grupos, mas o potencial de aprendizagem destes “jogadores” era 

superior. Já no grupo em que era o treinador-adjunto, o meu papel passava 

mais por ser um elo entre os jogadores e o treinador principal, o que me 

concedia uma relação mais próxima com os jogadores. Com efeito, o “papel de 

adjunto” permitiu-me aceder a vivências muito ricas, uma vez que os jogadores 

eram mais abertos na transmissão das suas dificuldades e das situações que 

os perturbavam. O exercício deste papel contribuiu para desenvolver uma 

atitude mais compreensiva e altruístano modo de me relacionarcom estes 

jovens. 

          Estas experiências impulsionaram-me ainda mais para o meu objetivo: 

ser Professor de Educação Física! De facto, o que vivenciei aumentou 

exponencialmente a minha vontade de aprender mais sobre o processo de 

ensino, nomeadamente sobre como contagiar pessoas, como incentivá-las a 

querer aprender mais e sobre quais os melhores e mais ajustados métodos de 
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ensino. Acreditava que só assim poderia continuar a melhorar como 

profissional, pelo que a opção foi candidatar-me ao Mestrado de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

         Sou uma pessoa sociável e facilmente consigo integrar-me em diferentes 

grupos e, embora pareça um contrassenso, oralmente não me considero um 

bom comunicador. No entanto, a comunicação oral é apenas uma pequena 

parte da comunicação; pessoalmente, é através das minhas expressões 

corporais que melhor comunico. Sou metódico no que faço e gosto de dominar 

o que vou ensinar ou transmitir, pelo que quando não domino algum conteúdo 

sinto-me bastante desconfortável. A criatividade não é uma característica que 

me defina, pelo que foi um dos aspetos que expectei trabalhar ao longo do 

estágio.  

         Estes anos “fora de casa” foram repletos de aprendizagens, permitiram-

me amadurecer e afirmar. O desafio de “sair da zona de conforto” é muito 

exigente, faz-nos passar por momentos de alguma amargura, mas, sem 

dúvida, que é uma grande oportunidade de crescimento. 

 

2.2 O que expectava: na formação e no estágio  

 

As minhas expetativas em relação ao ingresso na faculdade eram 

bastante elevadas, pois quando me candidatei tinha como objetivo ser 

Professor de Educação Física. Era algo que desejava e que continuo a desejar, 

pese embora saiba que é cada vez mais complicado atingir este objetivo. Esta 

é a profissão que realmente gostava de seguir, pois gosto mesmo de criar 

ligações com as pessoas, de contribuir para a sua aprendizagem e, mais 

especificamente, de transmitir os valores do e pelo desporto. 

Relativamente ao meu estatuto de estagiário, isso deixava-me 

entusiasmado, pois expectava colocar em prática o que tinha aprendido ao 

longo dos quatro anos de faculdade. Trabalhar com uma turma de 9º ano 

sozinho e à minha responsabilidade – embora na presença do Professor 

Cooperante – era um enorme desafio, pois seria o espaço em que poderia 
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implementar as minhas ideias acerca do ensino, bem como testar as minhas 

capacidades de liderança.  

Em relação à turma do 9º ano, desde o primeiro contacto que os alunos 

me entusiasmaram. As referências que tinha deles eram indicativas de que 

seriam uma turma responsável e empenhada nas aulas de Educação Física. 

No que concerne ao seu desempenho motor, também previa que fosse bom. 

Face a este quadro, expectava que, no final do ano letivo, o balanço fosse 

positivo e que me fosse possível afirmar ter sido capaz de lhes transmitir o 

gosto pelo desporto e de ter contribuído para o aumento da sua literacia 

desportiva. 

        A Escola Secundária onde realizei estágio é uma escola de referência 

para o desporto na Região, integrando um Complexo Desportivo composto por 

diferentes espaços e equipamentos desportivos (Pavilhão, Piscina, Sala de 

Judo, Sala de Ginástica, Polidesportivo exterior, com 2 campos sintéticos, e 

Pista de Atletismo). As excelentes condições para a lecionação das aulas de 

EF, juntamente com o facto de ser uma escola modelo, contribuíram imenso 

para a minha motivação em investir no estágio e assim desenvolver um 

trabalho amplo e diversificado. 

         O grupo de Educação Física revelou ser um núcleo experiente, 

organizado e com bastante conhecimento. As pessoas que o constituíam, para 

além do seu notório empenho e dinâmica, eram atenciosas e estavam sempre 

prontas a colaborar. Esta postura facilitou a minha integração.  

Uma das minhas expetativas era assimilar diversas aprendizagens e 

conhecimentos, assim como observar diferentes perspetivas e visões da 

conceção de Educação Física. Por conseguinte, esperava desenvolver uma 

relação aberta com a professora Orientadora e o Professor Cooperante, de 

forma a que me sentisse à vontade para comunicar e trocar ideias. Esperava 

também receber os seus conselhos e aceder aos seus pontos de vista. 

Expectava ser questionado nos momentos-chave do ensino, pois esta atitude 

levar-me-ia a refletir de forma mais profunda acerca das temáticas em foco. As 

referências que tinha de ambos os professores, enquanto profissionais e com 
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uma vasta experiência, levavam-me a crer que seria um ano com um elevado 

nível de reflexão e com um crescimento profissional e pessoal enorme. 

O Núcleo de Estágio pareceu-me um excelente grupo de trabalho, pois 

era visível um enorme pensamento crítico e a coexistência de características 

distintas, sugerindo-me que haveria lugar ao confronto de ideias e vontade em 

sairmos das nossas zonas de conforto. 

 

2.3 O estágio em perspetiva  

 

O EP é uma unidade curricular inserida no plano de estudos do segundo 

ano conducente à obtenção do grau de Mestre em EEFEBS na FADEUP, 

presidida pela Coordenadora de Estágio. O funcionamento e estrutura do EP, 

correspondentes a este ano letivo 2016/2017, consideram os princípios 

presentes nas orientações legais respeitantes à Habilitação Profissional para a 

Docência e estão presentes no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e no 

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

O EP deve ser entendido como um projeto de formação do estudante, 

tendo em vista uma integração do saber prático e proposicional que é 

imprescindível ao professor, contextualizando o saber no espaço escolar, 

através de uma interpretação atual da relação entre a teoria e a prática. O 

grande objetivo é a formação do professor profissional, capaz de promover um 

ensino de qualidade. Para que tal seja possível, é necessário ser um professor 

reflexivo que examina, reflete e sabe legitimar as suas decisões em 

conformidade com o conjunto de funções e critérios do profissionalismo 

docente. 

Incluída no EP está a prática de ensino supervisionada, que, se 

necessário, pode decorrer em mais do que uma instituição de ensino, a fim de 

contemplar os diferentes ciclos de ensino, para os quais este ciclo de estudos 

prepara (2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário). A supervisão é 

realizada por um docente da FADEUP, denominado orientador da FADEUP, e 

por um PC pertencente à escola onde é realizado o EP. O número de 

estagiários por EC está dependente da especificidade de cada escola e do PC, 
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conforme o estabelecido no Protocolo celebrado entre a escola e a FADEUP. A 

escola onde realizei o meu estágio tinha um núcleo constituído por 3 alunos. 

O EP contempla três áreas de desempenho no seu Regulamento 2 , 

nomeadamente: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, 

Participação na Escola e Relações com a Comunidade e Desenvolvimento 

Profissional. 

         Ao longo do EP, o objetivo central passou por melhorar o meu 

desempenho enquanto docente. É no estágio profissional que a passagem de 

aluno a professor acontece. É, também, neste contexto que são vivenciadas as 

nossas primeiras experiências reais enquanto professores autónomos e 

responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. A conquista do objetivo 

a que me propus foi acontecendo ao logo do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos que, aliado ao processo reflexivo, foi a base para a 

minha aprendizagem. A necessidade de analisar o contexto e de justificar 

todas as tomadas de decisão, promove o desenvolvimento do sentido crítico, 

que se transforma na base de formação e construção do entendimento da 

Educação Física. 

  

                                                 
2 Regulamento da unidade curricular Estágio Profissional do ciclo de Estudos conducente ao 
grau de mestre em ensino de Educação Física nos Ensinos básicos e secundário da FADEUP. 
Ano letivo 2016/17. Porto:FADEUP. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1 A Escola como Instituição 

 

         Segundo Gairín (1999), a instituição escola é um espaço de relações 

pessoais e interpessoais, onde se fazem sentir influências internas e externas, 

consoante os membros que a integram e o meio onde está inserida. De facto, 

escola é uma de várias instituições no seio de uma comunidade. Assim, tal 

como Azevedo (1996) advoga, as escolas devem ser organizações com uma 

missão educativa específica e, estando estas relacionadas com outras 

instituições da comunidade (famílias, autarquias, associações culturais, entre 

outras), devem procurar um bem comum, sendo este a educação de qualidade 

de todos os cidadãos. 

A Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (Delors, 

1998) realizou um relatório para a UNESCO, no qual se refere que o ensino 

formal se orienta, essencialmente, se não exclusivamente, para o aprender a 

conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As outras duas 

aprendizagens, aprender a viver junto e aprender a ser, dependem,na maior 

parte das vezes, de circunstâncias aleatórias quando não são tidas como 

prolongamento, de algum modo natural, das duas primeiras. A mesma 

Comissão sugere também que os “quatro pilares do conhecimento” devem ser 

alvo de atenção semelhante por parte do ensino estruturado, para que a 

educação seja uma experiência global ao longo de toda a vida, no plano 

cognitivo e prático, para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade. 

Por conseguinte, é importante que a escola, enquanto instituição formativa que 

é, esteja assente nestes quatro pilares – aprender a conhecer; aprender a 

fazer; aprender a viver com os outros e aprender a ser –, pois só assim é que o 

ensino poderá ter completude.  
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3.2 Contexto Institucional  

3.2.1 – A Escola Secundária onde realizei estágio  

 

 A Escola faz parte das escolas da Região Autónoma dos Açores, 

situando-se na Ilha de São Miguel, na Rua das Laranjeiras, 22-I. Está inserida 

na malha urbana de Ponta Delgada e a grande maioria dos seus alunos reside 

nas freguesias de São Pedro, Livramento, Fajã de Baixo e São Roque. 

          A Escola tem 915 alunos matriculados distribuídos da seguinte maneira: 

26 alunos são de Educação Especial, DOV; 132 alunos são do Programa 

Oportunidade e Programa Curricular Adaptado; 313 estão no Ensino Básico 

Regular – 3º Ciclo; 80 são do PROFIJ – Nível II; 220 alunos são dos Cursos 

Científico-Humanísticos; 50 estão nos Cursos Tecnológicos; 65 são do Ensino 

Profissional; e 29 estudam no PROFIJ – Nível IV. 

Em relação ao Serviço de Ação Social Escolar, mais de metade dos 

alunos da Escola, 64,1%, beneficia do mesmo, sendo que mais de dois terços 

dos alunos se enquadram nos dois primeiros escalões. Constata-se, assim, um 

quadro socioeconómico preocupante dos agregados familiares dos alunos, 

que, em muitos casos, apresentam carências de vária ordem. 

Uma das características da escola centra-se na diferenciação entre os 

espaços das salas de aula e laboratórios e os espaços mais públicos. Os 

principais espaços da escola são: a Biblioteca, com dois pisos – no rés-do-chão 

existe uma sala de leitura que permite palestras, entre outras iniciativas e, no 

primeiro andar existem quatro gabinetes; o Anfiteatro, com lugar para 200 

pessoas; o Refeitório; e as salas de aula, que se distribuem pelos dois pisos, 

num total de 34 salas – no primeiro andar, temos as salas de Educação Visual 

e a Sala de Estudo, no rés-do-chão, temos os Laboratórios de Física, Química 

e Biologia/Geologia e a sala de Informática. A escola dispõe de um pátio 

interior equipado com bancos, que permitem não só o convívio entre alunos, 

como o abrigo contra a chuva regular ao longo do ano letivo. 
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De acordo com o projeto curricular da EC3, “a escola debate-se com as 

baixas expectativas dos estudantes, quanto à própria formação, com a sua 

desmotivação, em relação ao estudo, e com o seu desinteresse face ao 

conhecimento, traduzindo-se em comportamentos desadequados, em 

situações de indisciplina e na indesejável diluição de uma cultura de cidadania. 

Acresce-se a tudo isto situações sociais e familiares complexas e 

problemáticas e relações interpessoais muitas vezes intolerantes e agressivas. 

Há ainda a referir o pouco envolvimento das famílias no processo educativo 

dos seus educandos e a modesta participação e colaboração dos pais e 

encarregados de educação na vida da comunidade educativa” (p. 2). 

Relativamente à componente desportiva, a escola usufrui de um  

Complexo Desportivo, que integra diferentes espaços e equipamentos 

desportivos cuja gestão é autónoma, sendo realizada pelo Serviço de Desporto 

de São Miguel. Em tempo letivo, as instalações são preferencialmente cedidas 

para as aulas de Educação Física e Desporto, mas, em tempo extracurricular, 

servem também a comunidade envolvente. Este complexo dispõe de um 

Pavilhão, uma Piscina, uma Sala de Ginástica, uma Sala de Judo, um 

Polidesportivo exterior, com dois campos sintéticos, e uma Pista de Atletismo. 

As condições da escola para a prática desportiva são muito favoráveis, 

pois, como mencionado, está dotada de condições muito boas para que as 

aulas sejam lecionadas com sucesso. O roulement está igualmente ajustado às 

condições climatéricas típicas da região (geralmente adversas), de forma a que 

os alunos não deixem de ter aula. Assim, as turmas colocadas nos espaços 

exteriores (Pista e Polidesportivo) têm sempre direito à sala de musculação e a 

um terço do pavilhão, respetivamente. 

 Pelas suas condições técnico-funcionais e características arquitetónicas, 

a escola foi galardoada com o prémio Excelência pela OCDE, em 2000. 

 

  

                                                 
3Projeto Curricular de Escola 2008-2009, Escola Secundária das Laranjeiras   
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3.2.2 – O Departamento de Educação Física e Desporto 

 

O Departamento de Educação Física e Desporto é constituído por todos 

os professores que lecionam a disciplina de Educação Física e as disciplinas 

específicas do Curso de Apoio à Gestão Desportiva na escola. De acordo com 

o Documento de Organização e Gestão (DOG), criado pelo próprio 

departamento, “é uma estrutura que colabora com o conselho pedagógico e 

assegura a articulação curricular” (Secretaria Regional da Educação Ciência e 

Cultura Direção Regional da Educação, 2012, p. 26). De realçar que o 

coordenador do departamento tem uma voz ativa no Conselho Pedagógico, 

representando, assim, todos os professores do departamento. 

O Departamento de Educação Física e Desporto, é constituído por um 

núcleo de elementos visivelmente muito experiente, trabalhando com base nas 

mesmas dinâmicas há já alguns anos. Este departamento é o que apresenta o 

maior número de atividades no Planeamento Anual (14) da escola. Apesar da 

já enorme experiência e iniciativas deste departamento, observa-se uma 

constante preocupação na dinamização e procura de estratégias para a 

melhoria contínua das atividades e no modo de as promover junto dos alunos. 

A preocupação pela contínua formação dos docentes também era 

visível. Exemplo disso era a recorrente solicitação das dificuldades 

apresentadas pelos colegas de departamento, com o objetivo de promover 

Ações de Formação ajustadas às necessidades dos docentes. Na realidade, 

este foi um dos pontos que mais me impressionou. O departamento mostrou 

ser muito dinâmico na procura constante da excelência.  

Segundo Wenger (cit. por Cardoso, 2014, p. 183), “o professor 

(re)constrói a sua identidade através de um processo de negociação, no qual o 

contexto social e cultural onde exerce a sua prática é tido em conta, na 

tentativa de conciliar as suas perceções e as dos que o rodeiam.” De facto, é 

através do contacto com outros que começamos a criar a nossa identidade e a 

tornar-nos únicos. Não obstante, é fundamental que sejamos críticos e 

saibamos o que selecionar, apreendendo aquilo que para nós faz sentido, para 
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assim evoluirmos dentro da profissão. Sinto que a integração no Departamento 

e a colaboração nas atividades me proporcionaram imensas aprendizagens. A 

troca de experiências e vivências com docentes com muitos anos de serviço e 

com um domínio da “práxis”, foram extremamente enriquecedoras.  
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1- Área 1 – Organização e Gestão do Processo de Ensino-Aprendizagem  

 4.1.1 – Os Programas de Educação Física 

 

 No início do ano letivo e com a definição da primeira tarefa, construção 

do Planeamento Anual, a primeira preocupação passou por revisitar o 

Programa Nacional de Educação Física (PNEF) do 3º ciclo, como forma de me 

preparar para esta tarefa. 

O PNEF está estruturado segundo quatro princípios fundamentais: na 

garantia de exercício físico estimulado, adequado às situações de 

aprendizagem, numa perspetiva de saúde; na promoção da autonomia; na 

resolução dos problemas de organização das atividades; e na valorização da 

cooperação entre os alunos. 

 O currículo está estruturado em subáreas identificadas como: Jogos 

Desportivos Coletivos, Ginástica, Atletismo, Raquetes, Combate, Patinagem 

Natação, Atividades Rítmicas Expressivas, Jogos Tradicionais e Populares e 

Atividades de Exploração da Natureza. Estas subáreas têm como principais 

objetivos: o desenvolvimento das capacidades motoras condicionais, a 

aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição 

física e a aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas e atividades sociais.  

Antes de ingressar neste mestrado, tinha a ideia pré-concebida que 

devia seguir o Programa Nacional de Educação Física de forma rigorosa. No 

entanto, fui percebendo que o programa deve ser visto como um guião, e não 

como algo imutável. O programa contém as diretrizes específicas de cada 

modalidade, ficando depois a cargo da escola a seleção das modalidades a 

abordar, de acordo com as instalações e materiais existentes. Ademais, é da 

responsabilidade do professor adaptar essa escolha à realidade de cada uma 

das suas turmas, escolhendo o melhor caminho pedagógico para os seus 

alunos, tendo em conta as suas caraterísticas e o seu contexto. 

Assim sendo, a análise do PNEF e da documentação da escola (DOG) 

serviu para orientar o processo de planeamento, tanto sob o ponto de vista 
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macro, como das próprias modalidades a abordar, não de forma rígida e 

inalterável, mas sim como uma diretriz pedagógica. 

 

 4.1.2- O Documento de Organização e Gestão da Escola (DOG) 

 

 O sistema organizacional de uma escola é constituído por inúmeros 

órgãos e destes fazem parte os departamentos disciplinares, sendo um deles o 

departamento de Educação Física. Este departamento apresenta, todos os 

anos letivos, o Documento de Organização e Gestão (DOG), com o intuito de 

orientar a ação dos docentes ao longo do ano letivo. 

O DOG surgiu da vontade dos elementos do departamento construírem 

um documento próprio, no qual se estabelecessem as normas e procedimentos 

adotados pela escola, tendo em atenção as caraterísticas, organização e 

gestão da disciplina de Educação Física. É o resultado da conjugação de 

diversos documentos, tais como o Estatuto da Carreira Docente, o Formulário e 

Relatório de Avaliação do Desempenho Docente, o Modelo de Autoavaliação 

da Qualidade nas Escolas e o Regulamento de Gestão Administrativa e 

Pedagógica dos Alunos da Secretaria Regional da Educação e Formação. Com 

base no que acabei de referir, os professores do departamento optaram por 

ajustar os currículos nacionais tendo como referência os alunos da escola. 

O DOG incorpora, então, a caracterização do contexto educativo da 

escola, o desenvolvimento programático da Educação Física, as normas para a 

implementação das opções curriculares, as questões relativas à avaliação, as 

normas gerais de aula, as atividades de enriquecimento curricular, entre outros 

elementos. Este é um documento de referência para os docentes da escola, 

pois nele está materializada a adaptação dos PNEF, tendo em conta as 

características dos alunos, as condições das instalações desportivas, a 

avaliação, entre outros elementos. 

De acordo com as orientações programáticas e com as instalações 

desportivas que a escola dispõe, o Departamento de Educação Física e 

Desporto aprovou as opções de organização curricular, a seguir 

esquematizadas (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Opções de Organização Curricular – 3º Ciclo 

Matérias NUCLEARES ALTERNATIVAS 

Categorias A B C D E F 

Especificação Desportos 
Coletivos Ginástica Atletismo Natação  

Desportos 
de 

Combate 
Outras 

7.º Ano 

ANDEBOL 
VOLEIBOL 
Basquetebol 
Futebol 

Solo 
Aparelhos (boque, 
plinto, mini-tramp, 
b. fixa, trave) 
Acrobática (pares e 
coreografia) 

60m 
Peso e/ou 
bola 
Comprimento 
Meio fundo 

Crawl 
Costas  

 
 
 
JUDO 

Badminton 
Escalada 

Danças Sociais 
Corfebol 
Beisebol 

Golfe, Etc. 

8.º Ano 

BASQUETEB
OL 

FUTEBOL 
Andebol 
Voleibol 

Solo 
Aparelhos (=7º ano 

+ paralelas) 
Acrobática (trios e 

coreografia) 

4x80m 
Altura 

Barreiras 
Dardo 

Meio fundo 

Revisão 7º 
ano 

Bruços  
JUDO 

Badminton 
Escalada 

Danças Sociais 
Corfebol 
Beisebol 

Golfe, Etc. 

9.º Ano 

ANDEBOL 
VOLEIBOL 

BASQUETEB
OL 

FUTEBOL 

Solo 
Aparelhos 
Acrobática 

100m 
4x100m 

Triplo salto 
Dardo 

Meio fundo 

Consolidaç
ão 

8º ano  

 
 
 
JUDO 

Badminton 
Escalada 

Danças Sociais 
Corfebol 
Beisebol 

Golfe, Etc. 

 

 

  

 4.1.3 – Planear para intervir 

  4.1.3.1 – Planeamento Anual 

 

 O planeamento anual é o documento que está na base de todos os 

outros documentos relacionados com as planificações. A elaboração deste 

planeamento implica uma reflexão estratégica, para a preparação de um 

ensino eficiente e balizado pela ação a desenvolver ao longo do ano letivo 

(Bento, 2003). 

 Este nível de planeamento alicerça-se nos documentos centrais, 

documentos locais e o contexto escolar em causa, isto é, organiza-se segundo 

os documentos já referidos, nomeadamente, o PNEF e o DOG, bem como no 

contexto, designadamente no que se refere à análise dos alunos e ao 

envolvimento.  
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 Neste nível de planeamento, as variáveis a estruturar foram as 

modalidades a lecionar, o roulement do mapa de instalações e os níveis 

(objetivos) a atingir nas respetivas modalidades (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Planeamento Anual 

Períodos Modalidades Nº de tempos 

letivos Níveis Espaço a utilizar 

1º Período 

Natação 6 (13) Elementar Piscina 

Ginástica de Solo 9 Elementar Sala de Ginástica 

Futebol 7 Elementar Polidesportivo exterior 

Judo/ Ginástica 

Acrobática 
11 Elementar Sala de Judo 

2º Período 

Atletismo (Velocidade, 

Estafetas, Meio-Fundo) 
6 (12) Elementar Pista 

Voleibol/Badminton 9 Elementar Pavilhão 

Natação 7 (13)  Piscina 

Ginástica de Aparelhos 6 Elementar Sala de Ginástica 

Andebol 
7 Elementar Polidesportivo Exterior 

3º Período 

Atletismo (Lançamento 

do dardo, Triplo-Salto) 
6 (12) Introdutório Pista 

Basquetebol 8 Elementar Pavilhão 

 

 

 

Foi na primeira variável do planeamento – a seleção das modalidades a 

lecionar –que senti menos dificuldade. Não apenas porque as modalidades já 

estavam definidas pelo DOG (à exceção do grupo F – com diversas 

modalidades alternativas à escolha), mas também porque o meu poder de 

decisão era reduzido. Quanto ao grupo F, tendo em conta o número de 
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modalidades a lecionar e a amplitude reduzida das respetivas unidades 

didáticas, a minha decisão passou por dar aos alunos a escolher uma das 

modalidades disponíveis. A decisão foi unânime e a escolha recaiu no 

Badminton. 

No que concerne ao número de aulas destinadas a cada modalidade, o 

principal condicionamento foi o mapa de instalações. Devido à pouca 

versatilidade da maioria das instalações, a distribuição de aulas pelas 

diferentes modalidades estava dependente da organização do roulement para 

cada instalação. Foi o caso da Natação, do Atletismo, da Ginástica de Solo e 

de Aparelhos, do Judo, do Basquetebol, do Voleibol e do Badminton. Pese 

embora com uma reduzida margem de manobra, foi possível otimizar a 

passagem pelos espaços. Exemplo desta otimização foi a lecionação da 

Ginástica Acrobática na sala de Judo, uma vez que as características do 

espaço o permitiam, e a lecionação do Andebol no Polidesportivo exterior, 

ainda que esta modalidade seja indoor; mas devido ao excesso de 

modalidades a lecionar no pavilhão (Voleibol, Badminton, Basquetebol), optou-

se por utilizar o espaço exterior para a sua lecionação. 

Na terceira variável do planeamento, referente aos níveis de cada modalidade, 

senti várias dificuldades na sua definição e respetivos objetivos. Estas 

dificuldades deviam-se a diversas razões, desde logo por nunca ter lecionado 

determinadas modalidades. Adicionalmente, detinha apenas uma 

caracterização geral da turma, dado que a avaliação diagnóstica, específica 

para cada modalidade, estava planeada para o início de cada unidade didática. 

Por conseguinte, a tomada de decisão baseou-se nos níveis definidos pelo 

PNEF, nas modalidade federadas que os alunos praticavam e nas modalidades 

que os alunos abordaram em anos anteriores. Estes dados permitiram-me 

situar o nível dos alunos, não obstante percepcionar a necessidade de realizar 

ajustamentos, aquando do planeamento de cada unidade didática (após a 

respetiva avaliação diagnóstica). Como refere Bento (2003, p.18), “os planos 

não precisam de ser elaborados de modo a que toda a atuação didática esteja 

planeada previamente”. 
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No planeamento anual, também foi necessário ter em atenção a 

marcação dos testes escritos e de condição física, a realizar no final de cada 

período, bem como as atividades do departamento que coincidiam com as 

aulas, como era o caso da Supertaça Escolar. 

 

4.1.3.2 – Unidade Didática (Modelo de Estrutura de 

Conhecimento) 

 

 Após a realização do planeamento anual, deu-se início à construção das 

unidades didáticas, cuja elaboração está integrada no módulo quatro, do 

Modelo de Estrutura de Conhecimento, proposto por Vickers (1989).  

O Modelo de Estrutura de Conhecimento está organizado em várias 

fase. Na primeira fase – a de análise – são estruturados os conhecimentos 

necessários para lecionar a modalidade, desde a cultura desportiva, às 

habilidades motoras, à fisiologia do treino e aos conceitos psicossociais 

(módulo 1). São também analisados os recursos humanos, temporais e 

materiais específicos da modalidade (módulo 2), bem como os alunos, na 

procura de apurar os seus níveis de desempenho (módulo 3). Relativamente à 

fase das decisões, são selecionados e sequenciados os conteúdos a lecionar 

(módulo 4), são definidos os objetivos em função dos domínios motor 

(habilidades motoras, fisiologia do treino), cognitivo (cultura desportiva) e 

socioafetivo (conceitos psicossociais) (módulo 5). A estruturação da avaliação 

dá-se no módulo 6, pela definição dos protocolos de avaliação e respetivas 

grelhas de registo. No módulo 7 são definidas as progressões de ensino para 

as habilidades motoras a abordar. O módulo 8, numa fase posterior, tem como 

objetivo sistematizar a informação patente nos vários módulos. A sua aplicação 

decorre da realização do plano de cada UD na prática, ficando como referência 

para utilizar no futuro profissional.  

Como seria expectável, as unidades didáticas sofreram alterações ao 

longo do ano letivo. Numa primeira fase, estas eram caracterizadas pela sua 

própria denominação, ou seja, “extensão e sequência de conteúdos”. Assim, 
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após a realização dos módulos de análise, eram selecionados os conteúdos a 

lecionar, definindo-se a sua ordem e extensão. 

A Professora Orientadora desafiou-nos, propondo uma alteração das 

habituais funções didáticas (introdução, exercitação, consolidação) pelas 

tarefas/exercícios, de forma a desenvolver os conteúdos definidos e atingir os 

objetivos traçados. Apesar da apreensão inicial, uma vez que esta não foi a 

estrutura aprendida na nossa formação inicial, a verdade é que, depois de 

compreender a sua organização, esta foi uma forma complementar e inovadora 

de ver a unidade didática. Embora a sua realização seja de uma complexidade 

superior, dado que incrementa o número de tarefas, este tipo de planeamento 

acaba por se tornar bastante mais completo. Com efeito, a sistematização dos 

vários módulos do Modelo de Estrutura de Conhecimento, num só quadro, 

facilita a consulta dos conteúdos a desenvolver e a seleção das tarefas e 

exercícios mais adequados. É importante realçar que todo o planeamento é 

suscetível a ajustamentos. 

Na estrutura desta nova forma de planear, as funções didáticas das 

avaliações diagnóstica, formativa e sumativa continuaram a estar presentes, 

mas com a introdução da tarefa/forma básica de jogo para a sua realização, 

completando assim a unidade didática, como já referido. 

 

 

4.1.3.3 – Plano de Aula 

 

 “A aula é o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação 

do professor” (Bento, 2003, p.101). O plano de aula é a unidade de 

planeamento mais específica e mais trabalhada ao longo do ano letivo. É 

através dos planos de aula que se vai ajustando o planeamento, já que no 

decorrer do ano letivo e ao acompanhar a turma, apreendemos as 

necessidades dos alunos e compreendemos como melhor programar a aula 

seguinte. “A aula é não somente a unidade organizativa essencial, mas 

sobretudo a unidade pedagógica do processo de ensino” (Bento, 2003, p.101). 

O quadro seguinte ilustra a estrutura dos planos de aula. 
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Quadro 3 – Exemplo da Estrutura do Plano de Aula  

PLANO DE AULA 

Professor: 

Ano: 

Turma: 

N.º de Alunos: 

Aula nº: 

Sessão nº: 

Data: 

Hora: 

Duração: 

Tempo Útil: 

Unidade Temática: 

Função Didática: 

Local: 

Espaço: 
Material: 

 Objetivos da Aula 

Habilidades Motoras Cultura Desportiva 

Fisiologia do Treino e Condição Física Conceitos Psicossociais 

P

A

R

T

E 

 OBJETIVOS 
SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

COMPONENTES 

CRÍTICAS 

ORGANIZAÇÃO 

METODOLÓGICA 

 

 
 

Importa que o plano de aula seja claro e objetivo, de forma a tornar-se um 

guião de rápida e fácil consulta. Tal como é possível observar no quadro 

anterior, a estrutura geral do plano de aula engloba diversos elementos. Um 

primeiro cabeçalho, no qual são inseridos os dados da turma, ano e turma, e o 

número de alunos previstos. Na mesma linha de organização, encontra-se a 

contextualização temporal, na qual se inserem dados como a data, o número 

da sessão para determinada modalidade, o número da aula e a sua duração. 

Na primeira coluna da linha seguinte, é introduzida a unidade temática,as 

funções didáticas e os conteúdos da aula; ainda nesta mesma linha, é 

introduzida a informação concernente ao local de atuação e aos materiais 
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necessários. No segundo cabeçalho – para os objetivos da aula – encontram-

se as quatro dimensões de atuação, sendo estas, as habilidades motoras, a 

cultura desportiva, a fisiologia do treino e condição física e os conceitos 

psicossociais. Após a descrição das condições da aula e os objetivos, o plano 

contempla as diversas partes da aula, a duração dos exercícios/tarefas, os 

objetivos, as situações de aprendizagem, as componentes críticas e a 

organização metodológica. 

A estrutura da aula estava então dividida em três partes, 

nomeadamente, a inicial, fundamental e final.Na parte inicial da aula, fazia uma 

breve abordagem acerca dos conteúdos da aula, seguida dos 

exercícios/tarefas de ativação geral, na procura de responder ao veiculado por 

Bento (2003, p.153), isto é, “com a preocupação de criar uma situação 

pedagógica, psicológica e fisiológica, favorável à realização da função principal 

da aula”. 

A parte fundamental é destinada ao desenvolvimento dos conteúdos 

propostos, através da realização dos exercícios/tarefas planeados para o 

efeito. Como lembra Bento, (2003, p.158), “é na parte principal que o professor 

tem a tarefa de realizar os objetivos e de transmitir os conteúdos propriamente 

ditos da nossa disciplina, pelo que é aqui que as suas capacidades 

metodológicas são particularmente colocadas à prova”. 

A parte final da maioria das aulas estava destinada à exercitação de um 

circuito de condição física, com a duração de 7 minutos, nas aulas de 45 

minutos, e 10 minutos, nas aulas de 90 minutos. Depois da realização deste 

circuito, o material era arrumado. Existia, ainda, sempre um tempo para um 

retorno à calma, que era aproveitado para destacar alguns aspetos da aula e 

fazer a ligação com as aulas seguintes. 

 Numa fase inicial, senti algumas dificuldades na construção dos planos 

de aula. Tal como anteriormente referido, estas dificuldades prendiam-se 

principalmente com a definição dos conteúdos e objetivos da aula. Em ambos 

os itens, as dificuldades decorriam do excesso de conteúdos e objetivos que 

propunha, sendo que este excesso se tornava mais óbvio nas modalidades 
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coletivas, para as quais era usual definir várias habilidades motoras e 

componentes táticas na mesma aula. 

 Depois de percepcionar esta dificuldade, mantive-me atento e não voltei 

a estabelecer mais do que dois/três objetivos e conteúdos por aula. Ficou muito 

claro para mim que as “aulas exigem uma boa preparação. Devem estimular os 

alunos, no seu desenvolvimento. Devem ser também horas felizes para o 

professor, proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas na sua 

profissão” (Bento, 2003, p.101). 

  

4.1.3.4 – Modelos de Ensino 

  

 A noção de modelo é, na perspetiva de Metzler (2001), um avanço 

relativamente às noções de método, estratégia e estilo de ensino, na medida 

em que oferece um panorama mais compreensivo e integral do processo de 

ensino. Para o mesmo autor, o modelo aporta vários benefícios, porquanto: a) 

fornece um plano global e uma abordagem coerente para ensinar e aprender; 

b) clarifica as prioridades nos diferentes domínios de aprendizagem e suas 

interações; c) fornece uma ideia central para o ensino; d) permite ao professor 

e aos alunos entenderem o que está a acontecer e o que virá a seguir; e) 

fornece uma estrutura teórica unificada; f) apoia-se na investigação; g) fornece 

uma linguagem técnica aos professores; h) permite que a relação entre 

instrução e aprendizagem seja verificável; i) permite uma avaliação mais válida 

da aprendizagem; e j) facilita a tomada de decisão do professor dentro de uma 

estrutura de trabalho conhecida.  

Tendo como referência este entendimento, os modelos de ensino foram 

utilizados e ajustados conforme o contexto e as necessidades dos alunos, de 

forma a obter uma melhor adequação e resposta ao processo de ensino dos 

alunos (Mesquita & Graça, 2011). 

O Modelo de Instrução Direta caracteriza-se por centrar no professor a 

tomada de, praticamente, todas as decisões acerca do processo de ensino-

aprendizagem, nomeadamente o padrão de envolvimento dos alunos nas 

tarefas de aprendizagem. Neste domínio, o professor realiza o controlo 
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administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e 

ação dos alunos, de modo a obter a máxima eficácia. Para o efeito, as 

atividades são organizadas em segmentos temporais, dada a importância de 

utilizar o tempo de aula de forma eficaz, expresso num tempo de prática 

elevado (Mesquita & Rosado, 2011). 

Durante a aplicação do Modelo de Instrução Direta, tive a preocupação 

de cumprir as tarefas que Rosenshine (cit. por Mesquita & Rosado,2011,pág. 

48) define para o mesmo: “revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de uma nova habilidade ou conteúdo em geral, monitorização 

elevada da atividade motora dos alunos e avaliação e correções sistemáticas 

de acordo com os objetivos traçados.” 

Tendo em conta que a principal vantagem deste modelo é o tempo de 

prática elevado, e sabendo que o tempo de horas semanais dedicado à 

Educação Física é reduzido, optou-se por adotar este modelo nas modalidades 

individuais, isto é, Natação, Ginástica, Atletismo e Judo, sobretudo depois da 

respetiva avaliação diagnóstica. Com efeito, só depois do refinamento da 

técnica e posterior passagem para uma fase mais autónoma da aprendizagem, 

em que a execução motora requer menor atenção, logo, menor esforço 

cognitivo, é que o praticante se pode ocupar de outros aspetos do 

desempenho, nomeadamente do foro percetivo e cognitivo (Tani et al., cit. por 

Mesquita, 2011). Esta estratégia está visível no excerto seguinte. 

 

A estratégia definida para esta aula foi a demonstração da execução 

das técnicas. De seguida, os alunos realizavam-nas sem oposição 

do colega, para depois a utilizarem em situação de randori no solo. O 

objetivo desta última fase era contextualizar a execução da técnica, 

tentando aproximá-la à forma real de luta. Esta estratégia 

demonstrou ser mais eficaz na aprendizagem das técnicas por parte 

dos alunos em oposição à aula anterior. (Reflexão nº26 e 27, 

22/11/2016) 

 

Aliado a este modelo, a utilização do questionamento foi sempre uma 

estratégia presente. Efetivamente, “o questionamento revela-se essencial como 
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procedimento de ensino” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 101). Esta estratégia 

reduz a eventual passividadedo aluno na aquisição de aprendizagens, dado 

que através do questionamento, o aluno tem espaço para refletir e percecionar 

os seus erros e dificuldades. Na realidade, o questionamento permite, entre 

outros aspetos, verificar o grau de conhecimento que os alunos têm da 

informação transmitida, desenvolver a capacidade de reflexão, solicitar 

apreciação, realizar o controlo de aspetos de carácter organizativo, aumentar a 

frequência de interações entre o professor e aluno, melhorar a motivação e o 

clima, a instrução, a gestão e a disciplina nos diversos contextos educativos 

(Vacca, cit. por Rosado & Mesquita, 2011, pág. 101). O excerto seguinte 

expressa o meu cuidado quanto ao questionamento. 

 

As estafetas foram a modalidade onde os alunos consolidaram 

melhor os conhecimentos, embora ainda apresentem a tendência 

para receber o testemunho a uma velocidade muito reduzida. Os 

alunos tinham a perceção deste erro, visível no facto deste era ser o 

primeiro ponto referido quando questionados sobre os erros que 

consideravam ter cometido. (Reflexão nº 41 e 42, 17/01/2017) 

 

 “O Modelo de Educação Desportiva, proposto por Siedentop em 1987, 

vai de encontro à necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens. Constitui um modelo curricular que oferece um plano 

compreensivo coerente para o ensino do desporto na escola, preservando e 

reavivando o seu potencial educativo. O modelo define-se como uma forma de 

educação lúdica e crítica às abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os alunos, 

o que pressupõe resolver alguns equívocos e mal-entendidos na relação da 

escola com o desporto e competição” (Graça & Mesquita, 2011, p.59). 

Este modelo apresenta três grandes propósitos, nomeadamente, formar 

a pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e 

desportivamente entusiasta (Graça & Mesquita, p. 59). O Modelo de Educação 

Desportiva (MED) tem como grande objetivo providenciar a experiência do 
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Desporto de competição, através de seis características essenciais do desporto 

de competição: a filiação, a competição formal, os registos estatísticos, a 

festividade, a época desportiva e o evento culminante (Siedentop, cit. por 

Graça e Mesquita, 2011). 

Para o ponto da filiação, foram constituídas equipas, cujos nomes foram 

propostos pelos seus membros. O comprometimento de todos os elementos da 

equipa foi assegurado através do registo e consecução dos seguintes critérios 

(ficha de registo – Anexo 1): presença na aula, estar devidamente equipado, 

pontualidade e bom comportamento com os colegas de equipa. Aspetos que 

promovem a filiação na equipa, promovendo uma participação efetiva e ativa.  

A Competição formal ocorreu através do Torneio e Evento culminante. 

Procedeu-se aos registos estatísticos (Anexo 2 e 3) em ambos os momentos 

(torneio e evento culminante), sendo que os alunos, além de participarem como 

atletas, também tiveram as funções de capitães, auxiliar de mesa e árbitros. 

Através destas estratégias, pretendeu-se fomentar aprendizagens mais 

contextualizadas do cumprimento das regras e da sua implementação. Estes 

registos visavam igualmente promover a tomada de decisão e a implementação 

da simbologia da arbitragem – características da cultura desportiva –, 

contribuindo, assim, para uma prática desportivamente culta. 

Os registos estatísticos estiveram presentes em todas as aulas, desde 

os treinos, através da ficha de registo de bonificações (Anexo 1), aos torneios, 

através das fichas de jogo e de classificação. As fichas de registos são 

relevantes em vários aspetos, como sejam: o desenvolvimento da filiação 

(expresso nas fichas de bonificações), que estimula o comprometimento com a 

equipa;a classificação, que torna a matéria de ensino mais entusiasta,pelo 

desafio e competitividade,características fundamentais do desporto. Estas 

através do sistema de accountability são determinantes na regulação e 

estabilização das diferentes funções a desempenhar pelos alunos (Hastie, cit. 

por Graça & Mesquita, 2011, p. 63). 

A festividade inerente ao MED foi integrada através do grito de guerra 

criado por cada equipa, que era expresso antes das competições e de cada 

jogo. Não obstante, este foi o elemento menos trabalhado, dado que é o mais 
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propício a comportamentos fora da tarefa e à perda de concentração. No 

entanto, é uma característica importante do desporto. De facto, a festividade 

contribui sobremaneira para a inclusão na equipa e no grupo.  

Aquando do planeamento e estruturação deste modelo de ensino, a 

grande dificuldade inicial prendeu-se com o cumprimento do número mínimo de 

20 aulas por unidade didática, conforme defendem Jones e Ward (cit. por 

Graça e Mesquita, 2011). A solução encontrada foi a conjugação das unidades 

didáticas de Voleibol e Badminton. Ainda que não se alcançassem as 20 aulas, 

a unidade didática tornou-se mais extensa, tornando possível criar a época 

desportiva prevista no MED. No Quadro 4 apresenta-se a estrutura da época 

desportiva utilizada. 

 

Quadro 4 – Época Desportiva na modalidade de Voleibol e Badminton - MED 

Aulas/Dia 
1ª 

5/01 

2ª 

12/01 

3ª 

19/01 

4ª/5ª 

23/01 

6ª/7ª 

30/01 

8ª/9ª 

6/02 

Característica 

da Aula 

Avaliação 

Diagnóstica 
Treino Treino 

Treino/ 

Competição 
Treino 

Treino/ 

Evento 

Culminante 

(Avaliação 

Sumativa) 

 

 

Tal como o nome indica, o Evento Culminante tem a pretensão de ser o 

culminar da aprendizagem, na medida em que interliga as estratégias 

desenvolvidas ao longo da época desportiva. Caracteriza-se por ser o Mega 

Evento, criando nos alunos a expetativa do Grande Momento, envolvendo-os e 

promovendo a sua participação ativa em todo este processo. E, efetivamente, 

há que dizer que os alunos se envolveram muito em todo o evento, 

demonstrando, igualmente, uma enorme satisfação no momento de entrega 

dos prémios (Fig.1). 

 

Apesar de alguns alunos praticarem desporto federado, nenhum 

venceu troféus, pelo que esta experiência me pareceu ser rica para 
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todos eles. Sentiram-se campões e sentiram que o esforço é 

recompensado. Esta tornou-se mais uma vivência positiva no 

desporto para estes alunos, atingindo assim um ponto-chave do 

Modelo de Educação Desportiva, a festividade – a qual confere 

significado a todos os restantes pontos, ou seja, à afiliação, aos 

registos estatísticos, à competição formal, à época desportiva e ao 

evento culminante. (Reflexão nº 53 e 54, 14/02/2017) 

 

 

 

Figura 1 – Medalhas do Evento Culminante - MED 

O Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão (TGfU) surge como 

reação à abordagem tradicional ao ensino dos jogos, que tende a ser 

demasiado centrada nas habilidades motoras de forma isolada, 

descontextualizando a sua utilização em situação de jogo. Enquanto tal, o jogo 

está, na maior parte das vezes ausente, ou confinado a uma supervisão 

genérica de manutenção da ordem (Graça & Mesquita, 2011). 

Neste contexto, a primeira preocupação do TGfU é evitar a alienação do 

jogo, colocando aos alunos questões da ordem do que fazer e quando fazer e 

não apenas como fazer. O contexto de jogo e o significado das ações, os 

“porquês”, têm precedência sobre a técnica e o significado, justificando a sua 

oportunidade e adequação (Graça & Mesquita, 2013). 

Este modelo “percorre seis fases de um ciclo, sendo estes, 1– forma de 

jogo vs alunos; 2 – apreciação do jogo; 3 – consciência tática; 4 – tomada de 

decisão (o que fazer, quando fazer?); 5 – habilidades de jogo; 6 – performance” 

(Graça & Mesquita, 2013, p.18). 

Com base nas estratégias e conceção deste modelo, o TGfU foi adotado 

na abordagem às modalidades coletivas, nomeadamente o Futebol, o Andebol 

e o Basquetebol. A aplicação deste modelo foi possível, uma vez que os alunos 
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apresentavam algum domínio das habilidades motoras naquelas modalidades. 

Assim sendo e como refere Erickson (cit. por Mesquita, 2011), os alunos que já 

apresentam uma técnica consistente e versátil, ficam libertos para o treino das 

habilidades cognitivas e percetíveis. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), o feedback interrogativo é uma 

estratégia que permite ao aluno o desenvolvimento da capacidade de avaliação 

das suas execuções e decisões, facilitando a sua descrição verbal. Neste 

sentido,adotou-se esta estratégia ao longo deste modelo de ensino, para que 

assim os alunos melhorassem a sua perceção e compreensão do jogo. 

Pelo exposto, é visível que o TGfU apresenta e estimula uma nova 

perspetiva da lecionação das diversas modalidades, sendo fundamental a 

compreensão tática do jogo. Sendo um modelo centrado no jogo e no aluno, é 

fundamental que o ponto de partida seja o maior cuidado na seleção da forma 

de jogo a apresentar aos alunos. Efetivamente, é importante que as 

dificuldades técnicas, inerentes à forma de jogo escolhida,não impeçam o 

aluno de encarar a situação de jogo de uma forma inteligente. O aluno deve ser 

capaz de interpretar as situações, de perceber as possibilidades de ação e de 

agir com intencionalidade, tendo em vista os objetivos do jogo (Graça & 

Mesquita, 2013). A compreensão do jogo e o sentimento de jogar bem revelam, 

também, a importância do domínio afetivo, uma vez que as vivências positivas 

memoráveis são determinantes para a aquisição de aprendizagem (Kretchmar, 

cit. por Graça & Mesquita, 2011). 

 

4.2 Condução do Processo de Ensino-Aprendizagem   

4.2.1 – Comunicação (Quando, Como e Porquê) 

 

A instrução é uma das estratégias do professor para apresentar as 

tarefas, os objetivos e os conteúdos de ensino (Siedentop, 1991). Neste 

âmbito, Rosado e Mesquita (2011) definem o papel da comunicação no 

processo de ensino-aprendizagem, como uma das competências fundamentais 

dos professores. 
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Na fase inicial da minha atuação, sentia uma certa insegurança nesta 

componente, dado percepcionar que o meu discurso nem sempre é fluído e 

objetivo. Face a esta minha dificuldade, centrei-me em definir em três ou quatro 

tópicos essenciais para o que pretendia transmitir, com o objetivo de 

desenvolver uma comunicação e transmissão eficiente dos conteúdos. No 

excerto seguinte está espelhada esta mesma dificuldade. 

 

O jogo lúdico introduzido como exercício de ativação geral, não teve 

a dinâmica esperada. Seria esperado uma movimentação contínua 

dos alunos, tornando o exercício com elevado empenho motor, o que 

não se registou. Tenho-me apercebido que quando dou instrução 

para um novo exercício,sem recorrer à demonstração, os alunos 

apresentam algumas dificuldades na fase inicial. (Reflexão nº 23 e 

24, 15/11/2016) 

 

Na perspetiva de Rosado e Mesquita (2011), uma das preocupações do 

professor no momento de comunicação, deve ser a de manter os alunos com 

níveis de atenção elevados. Para isso, é determinante a seleção de informação 

a transmitir, uma vez que, como refere Arnold (2005), é frequente que a 

quantidade de informação na comunicação seja elevada em relação àquela 

que o aluno consegue tratar. 

De acordo com Rosado e Mesquita (2011), a instrução é emitida em três 

momentos: 1. antes da prática, constituída pela apresentação da tarefa, 

explicações e demonstrações; 2. durante a prática, através da emissão de 

feedback; e 3. após a prática, com base na observação e análise da prática. 

Por sua vez, Rink (1994) considera que o professor deve apresentar as 

tarefas antes da prática motora, expondo o que fazer e como fazer. Na 

instrução inicial, também importa esclarecer o executante sobre o significado e 

a importância do que se pretende, dos objetivos a alcançar e a estrutura e 

organização da prática. Como tal, nesta organização está incluída a formação 

de grupos, a determinação de espaços, dos equipamentos e do tempo de 

prática (Rink, 1993). Acresce ainda que, para Siedentop (1991), é fundamental 
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que a utilização da demonstração, a definição de regras de segurança e as 

variantes integrem o processo de instrução. 

No que concerne à demonstração, aliada e como complemento da 

instrução, a sua utilização demonstrou ser uma referência valiosa para os 

alunos,durante a transmissão da informação. Inicialmente, porém, prescindia 

da demonstração em determinadas tarefas, pois desejava rentabilizar o tempo 

de empenhamento motor. Consequentemente, era repetidamente surpreendido 

pela incompreensão da tarefa ou mesmo pela alteração dos objetivos por parte 

dos alunos. Ficou claro para mim, como referem Rosado e Mesquita (2011, 

p.80),que “a forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que 

os alunos fazem das tarefas”. 

Por conseguinte, procurei alterar o processo de instrução e corresponder 

à sugestão de Rink (1994), quando afirma quea demonstração em parceria 

com a exposição, assume no âmbito das atividades desportivas um papel 

fundamental, na medida em que possibilita a visualização por parte do 

praticante do(s) movimento(s) a efetuar. Compreendi, então, que a 

demonstração é determinante, não apenas no processo de instrução, mas 

igualmente para a aprendizagem dos alunos. Com efeito, através da 

observação da demonstração precedente à realização da tarefa, é possível 

atingir um nível de performance superior na prática (Temprado, cit. por Rosado 

& Mesquita, 2011). O excerto que se segue ilustra o modo como procurei 

colocar as ideias anteriores na prática. 

 

Nesta aula, houve necessidade de recorrer à demonstração como 

“espelho” na realização da queda yoko-ukemi, para uma melhor 

compreensão do movimento e perceção corporal e, 

consequentemente, para uma melhor execução desta técnica. 

(Reflexão nº 31 e 32, 6/12/2016) 

 

Como estratégia de demonstração, recorri regularmente aos alunos 

como agentes de ensino. Tal aconteceu sobretudo nas modalidades coletivas, 

dado que, na generalidade das tarefas, havia necessidade de mais de uma 

pessoa para a sua realização. Assim, era recorrente recrutar os alunos 
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necessários para demonstrar a tarefa e o seu objetivo. Em determinadas 

modalidades individuais, como no Atletismo (lançamento do dardo) era, 

igualmente, usual recorrer a um aluno em particular como agente de ensino, 

uma vez que o meu domínio motor não era suficiente. Esse aluno, pertencendo 

à escola de Atletismo,tornou-se determinante para a minha intervenção nesta 

modalidade. 

Apesar da importância da demonstração, é necessário atender a alguns 

critérios. Como afirmam Rosado e Mesquita (2011, pp. 97-98), “a 

demonstração deve ser planeada, devendo o seu executando ser um bom 

modelo; dever-se-á atender à posição e distância dos observadores; uma só 

demonstração poderá não ser suficiente devendo-se, nesse caso, repeti-la 

diversas vezes; aconselha-se que a demonstração seja, sempre que possível 

feita pelos praticantes; deverá, ainda, ser feita de forma global e à velocidade 

normal; a utilização de vídeo ou de um outro meio auxiliar deve ser 

considerada como último recurso; a demonstração de aspetos incorretos deve 

ser realizada por bons alunos ou pelo professor e não por atletas com 

dificuldades; cada componente crítica deve ser salientada e explicada, 

devendo as questões relativas à segurança das ações e das tarefas ser 

enfatizadas; alguma informação verbal deve preceder a demonstração; após a 

demonstração dever-se-á verificar o grau de compreensão dos atletas 

relativamente às componentes críticas mais importantes”. 

O feedback é um instrumento instrucional decisivo na atuação do 

professor, sendo utilizado após a realização da execução de uma tarefa motora 

pelo aluno, de modo a receber um conjunto de informações com o intuito de 

melhorar o seu desempenho (Rosado & Mesquita, 2011). 

A principal dificuldade na qualificação do feedback passa pela 

identificação das insuficiências dos praticantes, sendo o principal fator para 

esta dificuldade a falta de domínio do conteúdo (Rosado & Mesquita, 2011). 

Estas dificuldades eram evidentes nas modalidades em que me sentia menos à 

vontade, como por exemplo no Atletismo, em particular no lançamento do 

dardo. Era comum observar que “algo não estava correto” no lançamento, mas 

não era capaz de identificar o erro, conforme expressa o excerto seguinte. 
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Na aula de hoje estava a observar os alunos no lançamento do 

dardo, sendo que no momento final do lançamento “algo” parecia 

não estar correto. No entanto, não conseguia identificar o erro, o que 

só veio a suceder após a chamada de atenção do PC para a 

orientação do cotovelo para a zona de lançamento, no final da 

execução. Só nessa altura é que se fez o “clique” e apercebi-me do 

erro que os alunos estavam a cometer. (Reflexão nº 83 e 84, 

16/05/2017) 

 

Pelo exposto, percebe-se que o feedback resulta da competência na 

tomada de decisões oportunas, tendo por base a observação e identificação do 

erro, envolvendo a análise da ação motora do aluno, bem como do contexto 

em que ela se desenvolve (Rosado & Mesquita, 2011). Para desenvolver estas 

competências, recorria à observação de vídeos das habilidades que ia lecionar, 

observando como a habilidade era executada. Criava, assim, uma imagem 

mental da habilidade a instruir, de maneira a mais facilmente identificar o erro. 

Os MEC’s e a troca de ideias com o núcleo de estágio também foram 

estratégias decisivas, para a minha evolução. Por conseguinte, ao longo do 

ano letivo fui sentindo que, paralelamente ao meu crescente domínio da 

matéria de ensino, se tornava mais fácil detetar o erro. 

Na perspetiva de Piéron e Delmelle (1982), para a emissão do feedback 

pedagógico o professor deve seguir uma sequência de comportamentos (ciclo 

de feedback), nomeadamente:1. observação e identificação do erro; 2. tomada 

de decisão (reagir ou não ao erro); 3. feedback pedagógico; 4. observação das 

mudanças no comportamento motor do aluno; e 5. eventual novo feedback 

pedagógico. Assim, o grau de adequação do feedback resulta da deteção do 

erro e a organização do feedback, visando o aumento da performance (Rosado 

& Mesquita, 2011). 

No momento do feedback, utilizava previamente o reforço positivo antes 

de o iniciar, a fim de não me centrar no erro do aluno e, por conseguinte, 

evitando que este se sentisse desmotivado. Ou seja, antes de emitir o 

feedback com base no erro e no que devia melhorar, reforçava o que o aluno 
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tinha realizado de forma correta; só então introduzia o feedback pedagógico 

relativo aos aspetos a melhorar, com posterior novo reforço positivo. Por 

exemplo, na rodada reforçava a colocação das mãos e a extensão dos 

membros superiores, sendo que posteriormente emitia feedback sobre a 

necessidade de colocar a bacia no alinhamento dos membros superiores, 

culminando com: “de resto, as componentes do elemento estão todas corretas, 

basta melhorar apenas esta componente”. Sentia que com esta estratégia os 

alunos se sentiam bastante motivados e desafiados, pelo que o feedback não 

era centrado no erro, mas no que “apenas” tinham de melhorar para atingirem 

o sucesso. Esta estratégia é referida por Potrac et al. (2007, cit por Rosado & 

Mesquita, 2011, p.90), ao afirmarem que “minimizar as interações negativas, 

fornecendo feedbacks positivos sobre os aspetos que estão a ser bem 

realizados, fortalece não só a execução dessas ações como também cria um 

clima positivo de aprendizagem”. 

 

  4.2.2 Interação Professor - Aluno 

 

 “O ambiente de aprendizagem resulta de um encontro entre dois 

vectores, um vector primário e um vector secundário, representando o primeiro 

a agenda dos professores, e o segundo a agenda dos alunos” (McCaughtry et 

al., cit. por Rosado & Ferreira, 2011, p. 186). Foi desta forma que procurei 

intervir ao longo do ano letivo, tentando, assim, ir sempre de encontro às 

necessidades dos alunos, criando aulas dinâmicas, motivadoras e 

desafiadoras. Com esta postura e interação, acreditava obter uma resposta 

positiva dos alunos, despertando-os para a aprendizagem. 

Desde o início do ano letivo, procurei ter uma relação positiva com todos 

os alunos. Através da construção de uma relação cooperativa, segura e 

positiva, foi possível captar a atenção dos alunos e despertar-lhes o interesse e 

a motivação para o cumprimento dos objetivos. No entanto, esta relação 

professor-aluno é um processo dinâmico e bastante complexo. É necessário 

que o professor crie um ambiente de aceitação, de compreensão e de genuína 

preocupação com os problemas dos alunos, a fim de criar um rapport com os 
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mesmos, facilitando e promovendo um clima de aprendizagem e recetividade 

por parte dos alunos para a aprendizagem (Rosado & Ferreira, 2011). 

Devido à complexidade da relação professor-aluno, a melhor forma de 

criarmos uma relação saudável e ajustada, passa por primeiramente conhecer 

o outro. Por conseguinte, na minha integração inicial, tentei conhecer cada um 

dos “meus” alunos, com o objetivo de perceber as suas motivações, 

orientações, o seu quadro familiar, os seus gostos e dificuldades. Para obter 

estas informações,além de consultar o registo biográfico disponível na escola, 

solicitei aos alunos que preenchessem uma ficha criada por mim. 

Com base na postura anteriormente referida, procurei sempre 

reconhecer o esforço e empenho dos alunos, conferindo-lhes a devida 

importância ao longo das aulas. Preocupava-me com as dificuldades 

individuais e procurava estratégias para as colmatar. O excerto que se segue 

exemplifica esta forma de estar. 

 
A estratégia da utilização das bolas de Ténis, na forma de jogo, para 

aquisição do padrão motor – passagem alta da mão lançadora no 

lançamento do dardo –, enquanto conciliava com a aprendizagem da 

técnica de lançamento, à semelhança do que aconteceu na aula 

anterior, foi bastante motivadora para os alunos. É possível observar 

que desde que estejam bem contextualizados e adaptados, os jogos 

lúdicos são atividades excelentes para promover aprendizagens 

nesta faixa etária. Posteriormente, na introdução da corrida lateral, 

foi visível a dificuldade em desconstruir esta habilidade, quer para 

mim, quer para os alunos. A elevada complexidade desta técnica, 

alinhada a uma difícil coordenação, não facilitou a aprendizagem dos 

alunos. Com efeito, a tarefa selecionada não se repercutiu em 

sucesso como esperado, demonstrando pelo contrário, que esta 

habilidade devia ter sido fragmentada de forma distinta, a fim de 

facilitar a aprendizagem dos alunos. (Reflexão nº 83 e 84, 

16/05/2017) 

 

 Percebi,ao longo do ano letivo,que o meu entusiasmo ao lecionar as 

aulas se traduzia numa estratégia de sucesso. Sentia que os alunos eram 
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cativados pela forma enérgica com que me envolvia com eles e nas tarefas, 

isto é, era capaz de os cativar com a minha postura e dinâmica. Como 

defendem Rosado e Ferreira (2011, p.192), “se o seu entusiasmo contagiar e 

afetar os objetivos, os sentimentos e as emoções dos alunos, o sistema de 

tarefas quer na sua expressão instrucional, quer organizacional ou social, pode 

ser profundamente alterado”. 

 Apostura entusiasta pode ser desenvolvida através das inflexões de voz, 

empregando mais vitalidade nos gestos e nos movimentos, na forma de 

deslocamento pelo espaço – todas estas estratégias são formas de contagiar 

toda a turma (Leitão, 1986). Como sublinha Siedentop (1983), um discurso 

alinhado com expressões dinâmicas e entusiastas tornam a comunicação mais 

convincente; são estratégias que aumentam a eficiência do ensino. De facto, a 

vivência de um ambiente positivo influencia a motivação, interesse e atenção 

dos alunos. Um ambiente positivo influencia, também, o ambiente relacional 

entre os pares e entre o professor, a capacidade de trabalho e a gestão de 

conflitos (Rosado & Ferreira, 2011). Os extractos que se seguem expõem o 

resultado da alteração das minhas interações.  

 
Esta interação diferente da minha parte, aliada à postura dos alunos, 

conduziu a um clima de satisfação pelo alcance dos objetivos 

propostos! No final, alguns alunos transmitiram-me que a dinâmica 

da aula foi bastante divertida e que lhes dava mais “pica” 

(Motivação). (Reflexão nº 82, 11/05/2017)   

  

“As ligações emocionais e a gestão das emoções destacam-se, assim, 

como aspectos nucleares da gestão dos ambientes de aprendizagem” (Rosado 

& Ferreira, 2011, p. 190). 

O clima da aula de hoje foi muito positivo e saí da aula com o 

sentimento de “dever cumprido”; mais do que isso, saí com uma 

enorme satisfação em ter “conquistado” esta turma. Os alunos 

demonstram um enorme empenho e estão predispostos a ouvir os 

meus feedbacks. Consigo obter um elevado grau de concentração, 

ao mesmo tempo que o clima da aula é muito positivo. Sinto um 
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prazer enorme ao lecionar aulas a esta turma! (Reflexão nº 23 e 24, 

15/11/2016) 

 

4.2.3 Grupos de trabalho 

 

 Ao longo do ano letivo, tive sempre a preocupação de ajustar o ensino 

aos “meus” alunos, pelo que, como anteriormente mencionado, as estratégias 

foram diversas. A divisão de grupos de trabalho foi uma das estratégias 

utilizadas, sendo que esta divisão dependia dos objetivos a atingir. Isto é, o 

trabalho era desenvolvido, ora por grupos homogéneos, ora por grupos 

heterogéneos. O intuito, esse, era sempre o mesmo: otimizar o 

desenvolvimento das competências dos alunos através de diferentes 

processos.  

 A utilização de grupos homogéneos visou desenvolver um trabalho junto 

da zona de desenvolvimento proximal. Segundo a conceção de Vygotsky (cit. 

por Bento, 2017, p.143), este “desenvolvimento realiza-se mediante ações com 

exigências situadas ao mesmo tempo na zona atual do rendimento e na zona 

próxima do desenvolvimento”. Ou seja, o trabalho organizado em grupos, por 

níveis (homogéneos), tinha como objetivo desenvolver as capacidades dos 

alunos, através de tarefas e exercícios ajustados ao seu nível inicial (zona 

atual). De seguida, eram introduzidas ações de exigências crescentes, de 

maneira a que o aluno atingisse o nível seguinte (zona próxima de 

desenvolvimento) (Bento, 2017). No excerto seguinte expõe-se essa estratégia 

no âmbito da Ginástica de Solo. 

 

As situações de aprendizagem para o nível avançado demonstraram 

ser bastante eficazes no processo de ensino-aprendizagem. A 

utilização dos rolos verdes de espuma, como agente facilitador para 

o flic flac à retaguarda e para o salto de mãos, revelou ser uma 

estratégia mais eficaz, relativamente à ajuda na realização do 

elemento numa fase inicial. Consequentemente, numa fase posterior, 

só foi necessário introduzir algumas pequenas correções, para a 

correta execução do elemento gímnico. (Reflexão nº 13 e 14, 

18/10/2016) 
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 A estratégia de tarefas por níveis foi predominantemente utilizada em 

modalidades fechadas, à exceção do Futebol. Nesta modalidade, a turma 

apresentava, de forma acentuada, dois níveis díspares ao nível de jogo. A 

utilização de grupos heterogéneos só é benéfica se a diferença entre aptidões 

dos alunos não for muito sublinhada (Molnar, 2002). Com base neste 

pressuposto, decidi abordar o Futebol com dois grupos de níveis distintos. Isso 

mesmo está descrito no excerto seguinte. 

 
Após a Avaliação Diagnóstica, a turma foi distribuída por níveis. 

Assim, depois do exercício de ativação geral, metade da turma 

(sensivelmente) realizou o 3 contra 2 (nível elementar) e a outra 

metade da turma realizou o 2 contra 1 (nível introdutório). A minha 

planificação para a aula já contemplava a formação de equipas, a fim 

de rentabilizar o tempo da aula. No entanto, houve três alunos que 

não realizaram a aula, o que condicionou a minha organização. 

Ainda assim, fui capaz de reajustar a organização dos alunos para 

realizar a aula. (Reflexão nº 15, 20/10/2016) 

 

 Segundo Mesquita e Graça (2011), as tarefas demasiado difíceis podem 

tornar-se desajustadas, uma vez que o insucesso repetido e sistemático gera 

frustração, enquanto que as tarefas demasiado fáceis, com desafio reduzido ou 

nulo, não estimulam a aprendizagem. É então de realçar a importância do 

trabalho por níveis, de modo a ajustar as tarefas à matéria de ensino. 

Apesar das vantagens oferecidas pelo trabalho por níveis, Molnar (2002) 

também refere os aspetos negativos na formação de grupos por níveis 

(homogéneos), tais como regressões no desenvolvimento académico dos 

alunos com capacidades médias e baixas, diminuindo simultaneamente a 

autoestima e as aspirações, promovendo maus comportamentos e abandono 

escolar.  

Neste contexto, também procurei desenvolver o trabalho com a 

formação de grupos heterogéneos. Este tipo de trabalho visa desenvolver o 

que Vygotsky (1978) define de “internalização”. Neste processo, o aluno 

aprende com o envolvimento, através da interação social, nomeadamente 
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através da cooperação com os seus pares e da recriação mental do que 

observa.  

Tendo em conta estes aspetos, a formação de grupos heterogéneos foi 

a opção tomada na abordagem aos jogos desportivos coletivos, uma vez que 

se pretendia que os alunos adquirissem uma melhor compreensão do jogo, 

através da interação com os colegas da sua equipa (pares) e observando o 

que de melhor faziam as equipas adversárias. Era, pois, desejável que os 

alunos adquirissem competências, através das vivências e observações do que 

os colegas realizavam. Desta forma, reduz-se o risco dos alunos com menores 

capacidades serem expostos a um currículo “empobrecido” (Molnar, 2002). 

É de notar que, para a formação dos grupos, se deve ter em 

consideração diversos fatores, nomeadamente os elementos veiculados no 

Planeamento Anual (PA), o tipo de matéria a lecionar e os objetivos a atingir 

(Molnar, 2002). Adicionalmente, é importante que se proceda à rotatividade e 

alteração dos grupos, ao longo do ano letivo. 

 

4.2.4 Lecionar mais de uma matéria em simultâneo  

 

 O professor cooperante desafiou-me a lecionar mais de uma modalidade 

em simultâneo. A minha primeira reação foi de apreensão, não apenas por 

nunca ter tido contacto com essa metodologia durante a minha formação, mas 

também por não ter vivenciado algo similar ao longo do meu percurso, 

enquanto aluno. Admito que até me senti “perdido” numa primeira fase, sem 

saber como iniciar o processo de planeamento. Após alguma reflexão, decidi 

lecionar duas modalidades pouco distintas entre si, para que houvesse lugar a 

alguma transferência entre ambas, designadamente pelos cenários similares 

nas tarefas de aprendizagem. Mas até nessa decisão senti dificuldades. 

Finalmente, optei por selecionar o Badminton e o Voleibol, dado serem 

duas modalidades com ações motoras ao mesmo nível. Acima do nível dos 

ombros, temos o passe, remate, serviço por cima, no Voleibol, enquanto no 

Badminton temos o clear, remate e amorti. Abaixo do nível dos ombros, o 

Voleibol apresenta-nos o serviço por baixo e a manchete, ao mesmo tempo 
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que o Badminton nos apresenta os serviços curto e longo e o lob. São ambas 

modalidades não invasivas do campo adversário, pelo que também se 

ajustavam ao mesmo espaço: o pavilhão, com recurso à rede na separação de 

campos. Com a implementação desta estratégia, foi visível um conjunto de 

vantagens e desvantagens, que serão enumeradas após os excertos 

seguintes, que espelham, desde já, algumas das vantagens.   

 

A turma apresenta bastantes dificuldades na realização das 

habilidades motoras do Voleibol, principalmente ao nível do passe e 

manchete, o que condiciona imenso a organização do ataque. Sinto 

que muitos alunos não estão motivados para esta modalidade, por 

não se sentirem competentes. No entanto, com o Badminton nem 

parecem os mesmos alunos, apresentando-se muito mais motivados. 

(Reflexão nº 43, 19/01/2017) 

 

A principal vantagem que observo, no método de lecionar duas 

modalidades em simultâneo, está associada ao facto de ser uma 

unidade didática reduzida. Além disso, o Voleibol e o Badminton  são 

modalidades com características em comum, ambas têm muitos 

batimentos realizados acima do nível da cabeça, por exemplo. Neste 

contexto, a lecionação destas modalidades acontece de forma mais 

distribuída, em vez de modo concentrado e isolado. No entanto, na 

minha opinião existem desvantagens relativas ao processo de 

instrução e à organização da classe. (Reflexão nº 47 e 48, 

31/01/2017) 

 

 No que concerne às vantagens observáveis da prática de mais de uma 

matéria de ensino em simultâneo, destaco: 1) A transferência de 

aprendizagens em modalidades similares, o que promove uma aprendizagem 

através de diversos estímulos. Como refere Magill (1984), a transferência de 

aprendizagem é a influência da experiência anterior no desempenho de uma 

habilidade num novo contexto ou na aprendizagem de uma nova habilidade; 2) 

As unidades didáticas tornam-se mais extensas, o que permite uma prática 

mais distribuída, rentabilizando assim as curtas passagens pelos mapas, uma 
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vez que existe a agregação do que poderia ser uma prática concentrada, mas 

bastante reduzida; 3) É um fator de motivação para os alunos, uma vez que 

estão constantemente a obter estímulos novos e diversificados. Assim, aqueles 

alunos que não se sintam cativados por determinada modalidade, não 

começam desmotivados, uma vez que durante a aula terão oportunidade de 

praticar outra modalidade. 

 Em contrapartida, são evidentes algumas desvantagens nesta forma de 

estruturar a prática, sendo estas: 1) A instrução nem sempre é otimizada; uma 

vez que existem erros comuns à generalidade da turma, é necessário repetir as 

mesmas componentes críticas, quando os diferentes grupos passam pela 

mesma atividade; 2) Obriga a uma enorme flexibilidade e domínio da matéria 

por parte do professor, de forma a percecionar os erros que ocorrem em ambas 

as modalidades. O posicionamento é também uma condicionante, pois não é 

fácil observar ambas as modalidades; 3) As aulas de 45 minutos (35 minutos 

úteis) são muito reduzidas para a implementação desta estratégia, não 

permitindo mais do que uma tarefa/exercício por aula, para cada modalidade. 

Nos dois primeiros excertos seguintes, é possível verificar algumas das minhas 

dificuldades com este tipo de metodologia. 

 
A abordagem a duas modalidades diferentes, nesta fase inicial, 

torna-se mais difícil, uma vez que têm características distintas. Isso 

obriga-me a uma atenção redobrada, para observar as necessidades 

e dificuldades apresentadas pelos alunos. (Reflexão nº 40, 

12/01/2017) 

 

As principais dificuldades apresentaram-se no momento de 

instrução. Tendo em conta que observava dificuldades comuns, o 

que é natural em níveis mais baixos, tinha necessidade de dar um 

feedback coletivo. Mas como a turma se encontrava dividida, era 

premente dar feedback ao grupo, o que tornava a aula menos 

eficiente, em termos de gestão de tempo. (Reflexão nº 43, 

19/01/2017) 
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Apesar de ter sentido, numa fase inicial, dificuldades em lecionar 

duas modalidades em simultâneo, começo a percecionar em mim 

uma maior agilidade na gestão deste tipo de aulas. É notório que 

quanto maior o domínio das modalidades a lecionar, mais fácil este 

processo se torna. De facto, no início é sempre mais difícil detetar a 

origem e razão do erro. Observar isso em duas modalidades distintas 

dificulta ainda mais este processo. No entanto, apesar da minha 

reduzida experiência, este processo começa a ser mais natural, o 

que facilita e otimiza todo o processo de ensino-aprendizagem. 

(Reflexão nº 47 e 48, 31/01/2017) 

 

4.2.5 Professor a tempo inteiro (PTI) 

 

Na semana de 6 a 10 de março, realizei a atividade professor a tempo 

inteiro (PTI). Foi uma proposta do PC, com o objetivo de vivenciar o horário 

completo de professor (22 segmentos), durante uma semana. Adicionalmente, 

tinha como propósito lecionar diferentes modalidades, a turmas com 

características distintas da “minha”. 

          Os professores mostraram-se disponíveis para nos ajudar, aceitando a 

tarefa com entusiasmo e mostrando-se recetivos e acolhedores em relação à 

proposta. Houve apenas um professor que não disponibilizou as suas turmas, 

mas isso não interferiu na realização da tarefa, uma vez que havia turmas 

suficientes e com várias alternativas para se construir o horário completo. 

         As minhas expetativas para o PTI eram as seguintes: obter uma 

experiência diversificada, dado que iria lecionar em turmas dos vários anos 

letivos, desde o 7º ao 12º ano de escolaridade, logo, de idades distintas e com 

respostas diferentes ao que lhes seria proposto; aprender a ajustar os 

conteúdos e progressões a níveis tão distintos, era mais um desafio. Para além 

disso, não tinha muita informação acerca das turmas, o que me deixava outro 

repto: testar a minha versatilidade e capacidade de me adaptar ao contexto e 

necessidades dos alunos. 
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          Na pré-atividade, solicitei aos professores uma caracterização da turma, 

bem como o espaço e matéria de ensino a abordar. Depois do processo de 

planeamento dei inicio à tarefa. 

          No primeiro contacto, foram percetíveis diferentes rotinas nas várias 

turmas, sendo visível em algumas delas o cumprimento da pontualidade, a 

utilização do devido equipamento, cabelos apanhados e a não utilização de 

acessórios; noutras turmas a intransigência era menor.  

             Além das expetativas mencionadas, tinha curiosidade em relação à 

reação/atitude dos alunos do 12º ano e do 11º de Profij à minha abordagem, 

uma vez que havia vários alunos repetentes, cuja idade era muito próxima à 

minha; em muitos casos a diferença era apenas de 2 ou 3 anos. A minha 

fisionomia também me fazia parecer um pouco mais novo e estava ansioso por 

perceber se teria capacidade de liderança, para manter os alunos dentro das 

tarefas e sem comportamentos desviantes.  

Na turma do Profij, senti que foi um sucesso. Tal como sugerido pelo 

PC, entrei de forma firme, procurando transmitir segurança e ir “quebrando o 

gelo” ao longo da aula. Numa fase inicial, notei que os alunos não se sentiam à 

vontade para me contestar, dado que não me conheciam. Também notei que 

me avaliavam, tentando perceber o meu perfil para, numa fase posterior, 

poderem testar os meus limites. Porém, o facto de definir os limites desde o 

início, fez com que hesitassem no momento de confrontação. Ao longo da aula, 

fui utilizando situações de jogo para os motivar. Através da emissão do 

feedback positivo e corretivo, o clima de aula começou a melhorar e comecei a 

conquistar a turma. A partir daí pressenti maior à vontade dos alunos, sem, 

contudo, tentarem testar os limites, o que facilitou a minha abordagem aos 

conteúdos, uma vez que o tempo destinado à organização e a manter os 

alunos intra-tarefa fora otimizado.  

Na turma do 12º ano, contrariamente às restantes turmas, apenas 

lecionei uma aula de 90 minutos – a carga semanal desta disciplina, dado que 

a turma pertence a um curso tecnológico. Como tinha só uma aula, quis 

experienciar o desenrolar da aula, entrando com uma postura mais branda. 

Embora esta turma tivesse características distintas da anterior e apresentasse 
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uma postura mais exemplar, a minha aproximação teve repercussões nas 

atitudes dos alunos. 

Apesar dos alunos nunca me faltarem ao respeito e realizarem as 

tarefas definidas, foi claramente visível uma postura de descontração, sendo 

que observei algumas tentativas para me testarem, em especial nas situações 

de menos exigência. Também foi visível que o empenhamento dos alunos ficou 

um pouco aquém do que era expectável, aquém do que poderiam ter atingido. 

Ainda que tenha sido uma experiência isolada, fiquei com a perceção que o 

tipo de abordagem inicial é importante, influenciando a resposta dos alunos, 

independentemente de terem um perfil mais calmo ou mais conturbado. 

            Nas turmas do 7º e 8º ano, as expetativas eram diferentes, embora o 

objetivo fosse otimizar a organização e a conduta dos alunos, para assim 

otimizar o tempo de empenhamento motor e de transmissão. Com estas turmas 

não tinha dúvidas quanto à minha capacidade de liderança, uma vez que os 

alunos eram significativamente mais novos que os anteriores. Não obstante, 

entrei com a devida cautela, dado que na sua faixa etária é fácil surgirem 

comportamentos fora da tarefa. A infantilidade que os caracteriza origina 

brincadeiras, risotas, sendo por isso inevitável a necessidade de preconizar 

chamadas de atenção. A abordagem nestas turmas mais novas, correu, então, 

conforme as minhas expetativas iniciais, com os alunos empenhados e 

motivados a realizarem as tarefas propostas através de jogos lúdicos didáticos. 

Com efeito, foi possível observar os alunos dentro da tarefa e motivados na 

aprendizagem dos conteúdos. 

            No meu entender, o PTI foi das tarefas mais enriquecedoras do meu 

percurso enquanto professor estagiário. De facto, esta tarefa confrontou-me 

com a lecionação de várias modalidades em simultâneo, o que permite 

compreender com clareza quais as modalidades e conteúdos em que ainda se 

sentem dificuldades. Ao mesmo tempo, considero que esta consciencialização 

das lacunas me estimulou a procurar estratégias para aumentar o meu domínio 

em vários conteúdos. Adicionalmente, este tipo de situação desenvolve a 

capacidade de plasticidade e capacidade de adaptação, não apenas no 

contexto de lecionação, mas igualmente nos contextos da vida diária. No meu 
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entender, aliás, a capacidade de rapidamente ajustar os conteúdos às 

necessidades dos alunos e a capacidade de adaptação a diferentes contextos 

são características primordiais num docente, sendo estas que distinguem um 

profissional mediano de um profissional excelente.  

           O contexto temporal – segunda metade do ano letivo – para a atividade 

do PTI, facilitou o processo. Nessa fase já estaríamos numa zona de conforto 

razoável no que concerne à lecionação da nossa turma, e a implementação da 

tarefa retirou-nos dessa zona de conforto, confrontando-nos com novos 

estímulos, isto é, alunos com outras características, de diferentes anos letivos 

e, por conseguinte, com necessidade de conteúdos distintos. 

 Esta experiência demonstrou-me que a lecionação a turmas distintas, 

com necessidades diversificadas, ao longo do dia, é deveras desgastante. No 

meu caso em concreto, senti também alguma dificuldade em ter de alterar 

rapidamente a minha postura face às diferentes turmas, como por exemplo, 

estar lecionar a um 7ºano e de seguida mudar para uma turma do secundário. 

Por outro lado, também foi possível observar que a necessidade de planear 

constantemente para níveis tão distintos, implica um domínio muito elevado 

das várias modalidades, para os vários níveis. 

  

 

4.2.6 – O Desafio de Avaliar 

 

 A necessidade de avaliar é fulcral no processo de ensino-aprendizagem, 

na medida em que só assim é possível determinar os resultados das ações de 

aprendizagem dos alunos, e o grau de realização dos objetivos. A avaliação 

orienta-se por dois objetivos centrais, nomeadamente a definição do estado 

alcançado, que pretende analisar o que correu bem; e a precisão dos planos 

do professor, na qual podem ser reformulados ou melhorados (Bento, 2017). 

 Por conseguinte, é fundamental verificar, da maneira mais objetiva 

possível, os conteúdos em que os alunos tiveram mais dificuldades, e o que 

esteve na origem dessas dificuldades. Só compreendendo estas variantes é 
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possível planear adequadamente, no sentido de atingir os objetivos definidos 

(Rosado et al., 2002, p.19) 

A avaliação pode-se definir como um processo que determina se os 

objetivos educacionais foram alcançados pelos alunos. A avaliação revela-se, 

pois, um elemento fundamental do ato educativo. Sem a avaliação, nunca 

saberíamos se o caminho percorrido foi, ou não, corretamente escolhido ou 

sequer se o ensino deu origem a uma aprendizagem real (Lafourcade, cit. por 

Rosado, Dias & Silva, p. 2002). Esta noção está bem patente no excerto a 

seguir apresentado: 

 
Os objetivos para o triplo salto foram superados. De facto, o objetivo 

inicial era que os alunos adquirissem a sequência de saltos (Hop, 

Step, Jump), mas foi possível ir além disso, ou seja, foi possível 

coordenar a corrida de chamada com a sequência de saltos. No 

sentido inverso, o lançamento do dardo demonstrou ser uma técnica 

mais complexa para os alunos, pelo que apesar de os objetivos 

traçados inicialmente terem sido atingidos por alguns alunos, outros 

evidenciaram algumas dificuldades. Pelo que neste momento se 

fosse abordar novamente estas disciplinas do Atletismo, abordaria o 

lançamento do dardo com um número superior de aulas em 

detrimento da sua redução no triplo salto, dado que os alunos 

apresentaram mais facilidade na aquisição desta disciplina técnica. 

(Reflexão nº 83 e 84, 16/05/2017) 

 

Para que seja possível fazer uma avaliação coerente, precisa e objetiva 

do processo de ensino e de aprendizagem, consideram-se três modalidades de 

avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa.  

A avaliação diagnóstica (AD) destina-se a recolher informações sobre o 

nível inicial dos alunos, procurando fornecer dados indicativos sobre a posição 

do aluno face a novas aprendizagens, fazendo-se, assim, um prognóstico para 

os objetivos a alcançar durante o processo ensino-aprendizagem. Como 

referem Rosado et al (2002, p. 70), esta avaliação “permite identificar 

problemas, no início de novas aprendizagens, servindo de base para decisões 
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posteriores, através de uma adequação do ensino às características dos 

alunos”. Note-se que os dados recolhidos funcionam apenas como indicadores 

para o professor, para que assim selecione sequências de trabalho adaptadas 

ao desempenho dos alunos nesse momento.  

Segundo Rosado et al (2002), a AD tem a função de verificar não só os 

conteúdos adquiridos pelo aluno, mas também se este já possui algum 

conhecimento da matéria que o professor vai ensinar. Além do mais, viabiliza a 

identificação dos conteúdos em que os alunos apresentam mais dificuldade, 

servindo de base para as tomadas de decisão relacionadas com o 

planeamento. 

As avaliações diagnósticas foram realizadas no início das UD, de forma 

a ajustar em tempo útil a recolha de informação sobre o nível dos alunos. Quer 

isto dizer que não se realizou no início do ano letivo para todas as 

modalidades, na medida em que, a esperada evolução e o expetável transfer 

de aprendizagens de outras modalidades, a tornaria certamente desajustada. 

Para uma UD prevista para o terceiro período, por exemplo, é possível que 

esta avaliação diagnóstica já estivesse de todo descontextualizada.  

Inicialmente, a principal dificuldade na realização da AD centrou-se no 

excesso de conteúdos a avaliar. O facto de não conhecer os alunos, aliado a 

uma lista extensa de conteúdos a avaliar e a registar, tornavam este momento 

de enorme dificuldade. Com a intervenção da PO e a sua colaboração, a 

definição de critérios mais objetivos para cada conteúdo, fez com que esta 

tarefa se tornasse mais natural e exequível, conquanto deixei de me perder 

numa enorme lista de conteúdos a observar. Com o decorrer da realização das 

diversas AD e com o treino para o foco da avaliação, este processo foi-se 

tornando mais claro e, consequentemente, fui-me tornando mais objetivo nas 

observações e nas análises, tal como se pode constatar no excerto seguinte: 

 
O número de critérios a avaliar, na práxis, era demasiado. Senti que 

podia focar-me em determinados pontos mais precisos, 

principalmente na modalidade de Badminton. Podendo reduzir, por 

exemplo, os critérios: “deslocamentos e posição base”, e definir 

apenas um comportamento para ambos, como, “retorna à zona 
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central do campo após execução técnica”. Nesta primeira fase, 

também não era necessário observar a pega de esquerda, uma vez 

que os alunos tinham tido pouco contacto com esta modalidade. 

(Reflexão nº 37, 5/01/2017) 

 

No que diz respeito à avaliação formativa, Ribeiro (cit. por Rosado, et al., 

2002, p. 34) considera que esta avaliação “acompanha todo o processo de 

ensino-aprendizagem, identificando aprendizagens bem-sucedidas e as que 

levantam dificuldades”. Este tipo de avaliação permite recolher informações 

sobre a prestação motora, cognitiva e social dos alunos de forma contínua, 

através de observações ou de uma grelha de verificação, onde estejam 

identificados os conteúdos que necessitam de ser melhorados. Este tipo de 

avaliação ocorre de modo informal ao longo da UD, sendo resultado da 

observação efetuada ao longo das aulas. Na perspetiva de Landsheere (cit. por 

Rosado et al., 2002, p.34), “esta avaliação não se traduz em nota, muito menos 

em scores. Trata-se de um feedback para o aluno e para o professor”. 

Ao longo da minha prática, a avaliação formativa foi um excelente 

auxiliar do processo de planeamento, uma vez que me permitia ir observando a 

evolução dos alunos e as suas dificuldades. Esta informação permitia-me 

ajustar, no momento ou na aula seguinte, o processo de ensino-aprendizagem.  

 
Na partida de blocos, a principal dificuldade dos alunos era a 

promoção do desequilíbrio do tronco à frente nos primeiros 20 

metros, referente à zona de aceleração. Foi ainda objeto de 

observação o facto dos alunos tenderem a colocar-se em posição 

vertical, imediatamente após a partida, perdendo, assim, a vantagem 

promovida pela partida de blocos. (Reflexão nº 38 e 39, 10/01/2017) 

 

A avaliação formativa teve um papel auxiliar e preponderante na 

realização da avaliação sumativa, na medida em que, ao longo da UD, fui 

conhecendo os alunos e recolhendo dados sobre eles. No final de cada UD, 

essa informação facilitava e rentabilizava o processo de avaliação sumativa. 

Durante este processo, tive naturalmente em consideração que “a avaliação 

formativa não é alternativa à avaliação sumativa, a sua complementaridade 
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resulta não só do facto de permitir uma visão de síntese, mas também, de 

acrescentar dados à avaliação” (Ribeiro & Ribeiro, cit. por Rosado, et al., 2002, 

p. 66). Por outro lado, estava atento para assim separar os dois tipos de 

avaliação. São processos distintos, sendo que, como lembra Rink (1993), 

quando a avaliação tem lugar no final de um programa ou unidade, a avaliação 

é considerada de sumativa. “A avaliação sumativa procede a um balanço de 

resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, acrescentando 

novos dados aos recolhidos e contribuindo para uma apreciação mais 

equilibrada do trabalho realizado” (Ribeiro & Ribeiro, cit. por Rosado et al., 

2002, p.67). 

A avaliação sumativa permite verificar o nível atingido pelos alunos, 

funciona como uma síntese e acréscimo ao que é observado ao longo da UD. 

Permite avaliar a eficácia do ensino e a evolução nos diferentes domínios 

(psicomotor, cognitivo e socioafetivo). “A avaliação sumativa não se deve 

somente esgotar num juízo sobre algo ou alguém mas, que, por sua vez, 

deverá ser entendida como um meio para se conhecer mais sobre uma 

determinada realidade, numa perspetiva de se aperfeiçoarem processos 

futuros” (Villar, cit. por Rosado, et al., 2002, p.67). 

O Quadro 5 representa os domínios e ponderações de avaliação 

definidos pelo DOG, bem como a sua percentagem na classificação final. 

 

 

Quadro 5 – Domínios e respetivas ponderações na Classificação Final 

  3.ºCiclo Total 

Domínio cognitivo 
operatório 

Atividades físicas 60% 

80% Aptidão física 10% 

Conhecimentos 10% 

Domínio atitudinal 
comportamental 

Participação 
efetiva 

5% 

20% 
Empenhamento 5% 

Comportamento 5% 

Atividades de 
crédito 

5% 

 

Na AS utilizei os mesmos instrumentos de avaliação da AD, daí que as 

dificuldades iniciais na AD, fossem semelhantes às da AS. Com efeito, no 
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início, era difícil avaliar os comportamentos táticos, pelo seu grau elevado de 

subjetividade. Com a colaboração da PO, a definição de um ou dois 

comportamentos específicos para cada ação tática, facilitou imenso este 

processo, uma vez que o grau de subjetividade foi reduzido, tornando a 

avaliação mais coerente e exequível. 

Pelo que foi exposto, facilmente se depreende que, por mais 

instrumentos a que se recorra, a avaliação está sempre dependente da forma 

de observar e analisar do observador. Cada professor tem a sua visão e esta 

pode ser condicionada pelas vivências e experiências tidas ao longo da sua 

vida profissional. “Não se pensa que seja possível avaliar independentemente 

das pessoas em causa, não se pensa que existem critérios de avaliação 

absolutamente neutros ou isentos, aceitando-se que não é possível uma 

objetividade total” (Rosado et al., 2002, p.23). 
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5. Área 2 – Participação na escola e relação com a comunidade 

5.1 Direção de Turma 

 

 Ao longo deste ano letivo, acompanhei a tarefa de diretor de turma de 

perto, para assim compreender as suas funções e competências. Para cumprir 

esta tarefa envolvi-me no processo e participei de forma ativa. Assim, foi 

possível compreender, desde logo, que o Diretor de Turma (DT) é um gestor 

pedagógico entre os alunos, os encarregados de educação e os restantes 

professores da turma (Boavista & Sousa, 2013). Efetivamente, pretende-se que 

o diretor de turma seja capaz de gerir conflitos, problemas e questões 

burocráticas, como foi o caso da inscrição das matrículas, auxiliar e aconselhar 

no processo de obtenção do escalão (apoio escolar). 

 Fui prontamente integrado pela DT da minha turma nas tarefas por que 

era responsável. Tive assim a oportunidade de, numa fase inicial, aprender a 

justificar faltas, realizar requerimentos e indicações para os encarregados e a 

solicitar autorizações, no programa utilizado pela escola (INOVAR).  

 A primeira reunião de conselho de turma foi de carácter informativo, 

nomeadamente, sobre: o perfil da turma, os apoios educativos dos alunos que 

frequentaram a escola no ano transato, os apoios financeiros (escalão) e os 

projetos educativos individuais propostos aos alunos com mais dificuldades. Ou 

seja, foi dada uma série de informação sobre a turma, que seria útil aos 

professores no decorrer do ano letivo. Esta também foi uma oportunidade para 

conhecer os restantes professores da “minha turma”, sendo que a maioria 

deles acompanha a turma desde o 7º ano. Não puderam, por isso, evitar tecer 

comentários sobre a turma, que aliás em nada perfilavam a minha avaliação 

inicial da turma. A minha surpresa está expressa no excerto seguinte. 

 

Na reunião de conselho de turma, aconteceu algo que me 

surpreendeu bastante. Apesar da turma ser considerada de 

excelência, e até ao momento não ter existido qualquer problema de 

disciplina nas minhas aulas (nem existirem indicadores para que 

venham a ocorrer), alguns professores mencionaram a existência de 

alunos “insolentes”, “mal criados” e “não respeitadores”. Isto chocou-
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me, porque até àquele momento os alunos tinham sido adoráveis e 

respeitadores, o que me levou a ficar “alerta”. Em tom irónico, até o 

professor cooperante comentou comigo, “Enganámo-nos na sala? É 

que isto não parece a nossa turma. (Diário de bordo 3, 3-7/10/2016)  

 

 No meu acompanhamento da DT, além do trabalho burocrático, para 

melhor inserção e compreensão no/do processo, fui convidado a estar presente 

nos atendimentos individuais aos encarregados de educação. De acordo com 

Zenhas (2006), estes atendimentos individuais apresentam diversas funções, 

designadamente: a partilha de informações acerca dos alunos, a delineação de 

estratégias educacionais, juntamente com o encarregado de educação, para 

alunos com dificuldades; e a cooperação na prevenção e resolução de 

problemas. Além do atendimento individual, acompanhei a DT na entrega das 

notas. A possibilidade de interagir com os encarregados de educação foi uma 

mais valia para a minha aprendizagem e formação no papel do DT, enquanto 

elo entre a escola e os encarregados de educação. 

 O expoente máximo, da minha integração na tarefa de DT, foi o final do 

2º e 3º período, quando foi me dada a autonomia para conduzir a reunião de 

notas do conselho de turma. Esta era a única tarefa que ainda não tinha 

realizado como DT, pelo que na fase inicial senti algum receio, devido ao longo 

protocolo e às burocracias definidas. Para esta minha intervenção, foi 

determinante a colaboração da DT, que se apresentou disponível, mesmo fora 

do seu horário como DT, para me explicar e ajudar na compreensão do 

protocolo e burocracias. A segurança que senti por ter a DT ao meu lado, para 

o caso de necessitar de ajuda durante a reunião, também foi determinante para 

que me conseguisse “soltar” e conduzir a reunião de forma mais calma. No final 

desta atividade, senti uma enorme satisfação, por ter passado por todos os 

passos de DT, conforme se pode ler de seguida. 

 

Apesar de sentir algum “pânico”, quando me foi proposta a 

autonomia para conduzir a Reunião de notas do conselho de turma, 

no final da reunião senti uma imensa felicidade e sentido de 

realização. A reunião correu conforme o planeado, tendo conseguido 
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cumprir e realizar todas as tarefas de forma autónoma, o que me fez 

sentir como se fosse o “verdadeiro” DT da turma. (Reflexão Semanal 

6, 4/04/2017) 

 

 A minha envolvência nas atividades de DT e as aprendizagens obtidas 

com esta tarefa, ajudaram-me a compreender as funções a desempenhar, as 

burocracias a resolver e a importância desta figura na envolvência e ligação 

entre a escola e a comunidade. Neste ano letivo, ficou bem patente a 

importância da ligação e comunicação entre a escola e as famílias, no sentido 

de possibilitar a sincronização de objetivos, trabalhos e esforços, contribuindo, 

assim, para uma formação integral do aluno. 

 Sinto que esta vivência do EP foi bastante rica na minha formação, pela 

experiência e desenvolvimento de competências, pela oportunidade de 

compreender o contexto e conhecer os educandos e encarregados de 

educação, obtendo informações cruciais nesta ligação. Com esta experiência, 

foi igualmente possível apreender a importância de estar atento às dificuldades 

e lacunas, ou até problemas que o aluno esteja a vivenciar, para desse modo 

ajustar o ensino. Quando, no futuro, vier a desenvolver esta tarefa, estarei 

certamente mais preparado para ser um DT autónomo e competente. 

 

5.2 Desporto Escolar 

 

Segundo Caldas (2006), o desporto escolar é um conjunto de práticas 

desportivas lúdicas de formação e competição que pretendem complementar o 

currículo e ocupar o tempo livre, numa situação de livre escolha, participação e 

liberdade, integrado no plano de atividade da escola e supervisionado pelo 

sistema educativo.  

O Desporto Escolar também detém um papel importante no 

desenvolvimento da dimensão cívica dos jovens praticantes, na medida em 

que contribui para a aprendizagem das regras da cooperação e da competição 

saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de equipa, do esforço 

para atingir as metas desejadas e da importância do cumprimento de objetivos 

individuais e coletivos. A prática de qualquer modalidade de formação e/ou 
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orientação desportiva proporciona o desenvolvimento de competências físicas, 

técnicas e táticas, com visíveis benefícios na formação integral dos jovens 

(Pina, 2002). 

Há ainda a realçar outras dimensões, também elas de grande 

importância na formação da conduta pessoal, social e desportiva dos alunos, 

sendo elas: a aprendizagem de competências de gestão e planeamento de 

atividades desportivas; a aprendizagem resultante do exercício das funções de 

árbitros/juízes, cronometristas, dirigentes; a consolidação da avaliação dos 

fatores de risco pelo consumo de substâncias ilícitas ou de comportamentos 

menos saudáveis, aprendendo também como contribuir para a sua prevenção 

e combate. Para além disso, a existência de atividades escolares propicia mais 

e melhor relacionamento entre o aluno e a escola. Como refere Bento (2004), a 

escola necessita de entusiasmo, riso e alegria. É fundamental que se goste da 

escola e o desporto pode contribuir para que tal aconteça. A criação de dias 

desportivos, competições, torneios internos e externos, pode também contribuir 

para mais vida na escola e mais escola na vida. 

 

5.3 Atividades Desportivas Escolares (ADE) 

 

Esta foi a primeira atividade desportiva organizada em que os elementos 

do Núcleo de Estágio e os professores do departamento de EF e desporto da 

EC trabalharam em conjunto. Foi, sem dúvida, muito importante para promover 

a interação com os professores de EF da escola que nos acolheu, contribuindo 

para os conhecer melhor. Estas atividades também nos deram oportunidade 

interagir com mais frequência com alguns alunos.  

Nestas atividades exerci as funções de árbitro e de jogador de uma 

equipa. Esta experiência valeu mais pela socialização, uma vez que a 

modalidade em causa era o Futebol, uma modalidade que conheço bem, quer 

em termos de prática, quer em termos organizativos.  

A escolha do Futebol para a realização do torneio teve a vantagem de 

garantir muitos participantes, sobretudo do sexo masculino, no entanto, teve 

como desvantagem o facto de ser apenas mais uma competição da 
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“modalidade do costume”. No meu entender, perdeu-se uma oportunidade de 

promover o conhecimento e a prática de modalidades diferentes daquelas que 

se praticam na escola e, mais especificamente, nas aulas de EF.  

À parte disso, penso que os professores organizadores, com a 

cooperação de vários alunos nas tarefas de arbitragem, planearam e 

organizaram bem a atividade. Os únicos “contratempos” prenderam-se com a 

falta de comparência de algumas equipas à hora marcada do seu jogo. De 

maneira a evitar que isso se repetisse, ficou patente que as equipas com duas 

faltas seriam eliminadas do campeonato. Este aviso surtiu efeito e as equipas 

ficaram mais cuidadosas e atentas ao calendário de jogos. 

 

5.4 Mega Sprinter – fase escola 

 

Esta foi a segunda atividade para a escola e comunidade em que 

participei, sendo a primeira a envolver todos os professores do Departamento 

de EF e Desporto. Esta atividade mobilizou mais de 80 alunos da EC.  

Em termos gerais, penso que atividade decorreu bem, apesar de um 

“contratempo”, que será explicado posteriormente. Todos os professores se 

mostraram empenhados em exercer as funções que lhes foram incumbidas e 

os alunos, apesar do nervosismo, mostraram grande motivação em participar, 

quer na função de corredores, quer como colaboradores da prova, quer ainda 

como adeptos. Houve uma grande mobilização da escola para esta atividade, 

registando-se um aumento do número de participantes, em relação ao ano 

anterior.  

Na minha participação na atividade, fiquei responsável pelo registo dos 

tempos das diferentes séries e pela realização da classificação final. As fichas 

de registo disponibilizadas pelo professor organizador da atividade estavam 

bem construídas, sendo que houve uma excelente coordenação entre quem 

recolhia os tempos de cada pista (professores), quem recolhia os tempos das 

diferentes pistas (alunos) e o seu fornecimento à mesa de registo. Os alunos 

do curso de Apoio à Gestão Desportiva foram determinantes na recolha dos 
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tempos de cada pista nas diferentes séries, sendo uma ligação fundamental 

entre os juízes de chegada e a mesa de registo.  

Apesar de toda a atividade ter sido bem organizada, houve algo que não 

foi bem pensado, nomeadamente o facto do juiz de partidas ter que fazer, 

simultaneamente, as vozes e o apito da partida. Como consequência, a maior 

parte dos alunos, numa fase inicial, partia antes do tempo. Ou seja, o juiz de 

partida tinha a função de dizer “aos seus lugares”, “pronto” e dar o sinal de 

partida. Era no momento antes de dar esse sinal que, ao realizar o movimento 

de levar o apito à boca, que a maior parte dos alunos reagia, partindo antes do 

sinal sonoro. Entretanto, alguém da organização apercebeu-se da dificuldade e 

outro professor ficou responsável pelo sinal sonoro. A partir daí, os alunos 

começaram a partir de forma legal ficando, assim, resolvido o problema.  

A descrição desta fase é bem descrita por Rolim e Garcia (2013, p.65): 

“O atleta está imóvel aguardando o sinal de partida. Ele sabe que esse sinal é 

um tiro; sabe também qual a resposta que terá de efetuar. O estímulo é sempre 

o mesmo, assim como a resposta. Por via disto diz-se que é uma reação 

simples (estímulo único, resposta única, sendo ambos pré-conhecidos). O 

contrário desta reação é a complexa ou composta (estímulos vários com 

possibilidades de múltipla escolha de resposta”.  

Numa próxima edição desta atividade, ou nas fases de ilha e regional, 

penso que seria preferível utilizar outro sinal sonoro, em vez do apito. Na minha 

perspetiva, o tiro é bastante eficaz pois permite dar o sinal sonoro sem realizar 

gestos. Na impossibilidade de adquirir uma arma (facto que aconteceu nesta 

edição), a opção do juiz de partida ser coadjuvado parece-me ser a mais viável. 

Ainda assim, penso que é preferível a utilização da arma, na medida em que 

permite que seja a mesma pessoa a dar as ordens de voz e a dar o sinal de 

partida, o que se traduz numa sincronização, que é difícil de acontecer com 

duas pessoas. O facto dos intervalos de tempo serem semelhantes facilita, na 

minha opinião, a reação dos alunos ao último estímulo, diminuindo, 

consequentemente, as falsas partidas. 

 Esta atividade proporcionou-me aprendizagens acerca da organização e 

coordenação dos vários elementos da organização numa prova de velocidade 
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em Atletismo. Penso que também terá sido uma experiência rica para os 

alunos do curso de Apoio à Gestão Desportiva. 

 

5.5 Mega Salto – fase escola 

 

         O evento Mega Salto ocorreu na pista do Complexo Desportivo das 

Laranjeiras. Este evento, que é relativo ao salto em comprimento, foi 

organizado pelo Professor Fernando Melo, com a colaboração dos alunos do 

10º ano do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva e do Núcleo de 

Estágio das Laranjeiras. 

         O evento começou com algum atraso, devido às condições atmosféricas, 

que estavam um pouco adversas. No entanto, após a melhoria das condições 

atmosféricas tudo começou a decorrer na normalidade. Antes da prova ter 

início, os alunos puderam realizar alguns saltos, como forma de ativação geral 

e de adaptação à pista. Após a ativação geral, deu-se início à competição, em 

que cada aluno teve direito a 3 saltos. 

         Neste evento, tinha como funções o acompanhamento dos alunos do 

curso profissional, mais especificamente, auxiliando na realização das 

medições dos saltos e na organização do pódio. Em cada caixa de saltos havia 

4 alunos distribuídos pelas seguintes funções: Juiz de chamada, Juiz de 

medição, Responsável pelo piso da caixa de salto e Estatístico. Os alunos da 

organização participaram de forma ativa e demonstraram ter um bom domínio 

das regras e das tarefas por que eram responsáveis. Para isto, contribuiu a 

delineação de tarefas realizada pelo professor responsável e a preparação 

prévia dos regulamentos e a sua transmissão aos alunos. Para mim, foi 

bastante entusiasmante, uma vez que nunca tinha participado em nenhum 

evento na disciplina do salto em comprimento. Foi uma participação que 

contribuiu de forma positiva para a minha aprendizagem sobre a organização 

destas provas, bem como para reavivar alguns regulamentos. 

         Na entrega de prémios, fiquei responsável por fazê-lo no escalão de 

infantis masculino, tendo assim o prazer de entregar o primeiro prémio a um 

aluno da minha turma. 
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Em suma, penso que este evento é uma mais valia para os alunos desta 

comunidade escolar, uma vez que o Atletismo é das modalidades de menor 

expressão na região. É, pois, uma excelente medida para dar a conhecer e 

cativar os alunos para a prática desta modalidade e, neste caso em concreto, 

da disciplina do salto em comprimento.   

 

5.6 Mega Sprinter e Mega Salto – fase ilha 

 

O Megasalto e o Megasprinter, realizados na ilha de São Miguel, são 

atividades destinadas aos alunos de todas as escolas, sejam elas públicas ou 

privadas. Os seus principais objetivos são promover a prática de atividade 

física entre as crianças e jovens da nossa ilha, detetar talentos e promover a 

socialização entre as crianças e jovens e os professores.  

As duas atividades são desenvolvidas em várias fases, nomeadamente: 

a fase escola, a fase ilha, a fase regional e a fase nacional. A fase escola foi 

realizada em dias distintos, no Complexo Desportivo das Laranjeiras, e a fase 

ilha foi realizada no mesmo dia, ao mesmo tempo, e no mesmo complexo para 

ambas as atividades.  

Este evento ocorreu no dia 18 de janeiro de 2017, na pista de Atletismo 

do Complexo Desportivo das Laranjeiras, e foi organizado pela Direção 

Regional do Desporto, em colaboração com um dos professores do 

departamento de EF e desporto da EC, isto é, pelo professor responsável pela 

organização da fase escola, pelos alunos do 10º ano do Curso de Apoio à 

Gestão Desportiva e pelo nosso Núcleo de Estágio.  

Em todas as atividades exerci as funções de acompanhamento dos 

praticantes da nossa escola, nos momentos anteriores à competição 

propriamente dita, e de organização do pódio. Destaco o acompanhamento dos 

alunos, pois foi esta que me ajudou a socializar na comunidade, porquanto 

estimulou a comunicação com professores e alunos de outras escolas, 

ajudando-me, desta forma, a conhecer e perceber outras 

perspetivas/pensamentos, no fundo a conhecer outras pessoas. A 

possibilidade de conversar com pessoas de outras instituições, contribuirá, 
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certamente para que no futuro não me venha a sentir um estranho, caso venha 

a entrar numa dessas instituições.  

À semelhança do Corta-Mato, fase ilha, a organização demonstrou estar 

estruturada, mas com necessidade de ser otimizada. Como pontos positivos, é 

de destacar o quadro bem posicionado, no qual constava a informação 

necessária para o bom desenrolar das provas. Assim sendo, para o Mega 

Sprint estava especificado para cada aluno a série e pista em que iria correr; e, 

para o Mega Salto, indicava-se a ordem de participação. Houve também uma 

enorme preocupação da organização em ajudar a posicionar corretamente os 

participantes, realizando a chamada através do sistema de som.  

Como pontos menos positivos, é de reportar o atraso da competição do 

salto em comprimento, o qual se deveu à utilização de duas das quatro caixas 

de salto existentes na pista. Esta condicionante desencadeou um atraso em 

toda a prova, condicionando também o Mega Sprinter.  

Em síntese, estas vivências em atividades extra aulas foram 

fundamentais, em termos de socialização para a profissão de professor. O 

facto de conhecer e conviver com alunos e professores de outras escolas, além 

de formativo, também se poderá revelar frutífero em termos profissionais, pois 

existe sempre a possibilidade de vir a trabalhar com eles no futuro – quer como 

professor, no caso dos alunos, quer  como colega, no caso dos professores. 

 

5.7 Corta Mato – fase escola e fase ilha 

 

O Corta-Mato escolar é uma atividade realizada todos os anos pelo 

Departamento de EF, que tem o objetivo de cativar os alunos para esta 

modalidade, bem como incentivar à prática de atividade física. Com esta 

competição, também se pretende observar os alunos mais dotados, para que 

participem nas fases posteriores, isto é, na fase ilha e na fase regional. 

Paralelamente ao Corta-Mato, realizou-se uma caminhada para os alunos que 

não tinham capacidade para a corrida, no sentido de integrar toda a população 

escolar. 



  

66 
 

A décima sétima edição do Corta-Mato (fase escola), da EC, contou com 

a presença dos alunos de todos os anos de escolaridade. Foi uma atividade 

que promoveu o convívio entre alunos e professores e que, em termos gerais, 

decorreu sem nenhum percalço. O meu envolvimento durante o dia da 

realização do Corta-Mato, passou pela organização dos pódios, bem como 

pelo acompanhamento dos participantes na caminhada. 

A minha envolvência nesta atividade proporcionou-me um melhor 

conhecimento na sua organização, designadamente: na divisão da prova por 

escalões, na utilização de “check-points” de controlo de passagem dos atletas 

por pontos, nos locais onde seja possível ludibriar a prova; dando-me a 

oportunidade de observar e conhecer o “backstage” da prova, isto é, a 

organização e distribuição dos professores, dos alunos e todos os que estavam  

envolvidos nas diferentes tarefas e funções (juízes, cronometristas, inscrições, 

classificações, partidas). 

          A prova (fase escola) teve um total de 94 participantes, 44 do sexo 

feminino e 50 do sexo masculino, sendo que 57 participaram no Corta-Mato e 

37 na caminhada. 

         É de realçar que a prova, estava muito bem organizada. Foi notória a 

envolvência da escola na atividade, sobretudo ao nível da assistência, com 

muita gente a assistir. O mesmo não se pode dizer do número de participantes. 

Numa escola com 915 alunos era expetável uma participação superior, sendo 

algo a melhorar na próxima edição. 

         O Corta-Mato fase Ilha realizou-se no Estádio de São Miguel. A Escola 

Secundária das Laranjeiras participou com 17 alunos, de ambos os géneros, 

repartidos por todos os escalões (infantis A e B, iniciados, juvenis e juniores). O 

acompanhamento dos nossos alunos foi realizado pelo professor responsável e 

pelo Núcleo de Estágio das Laranjeiras. 

         A organização do pré-evento também esteve a cargo do professor 

responsável, que marcou um ponto de encontro para todos os alunos com 

antecedência, a fim de precaver eventuais atrasos e alguma situação 

imprevista. Assim sendo, chegamos cedo ao local da prova, o que permitiu 

realizar o reconhecimento da prova com todos os alunos, de forma pausada e 
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com clareza. De seguida, foram entregues os dorsais a todos os nossos 

participantes.  

No campo social/pessoal, esta foi mais uma oportunidade de contactar e 

comunicar com os professores que compõem o departamento de EF e 

desporto da EC e com um ou outro professor de outros departamentos, que 

também participaram no evento.  

Relativamente ao papel da EF, mais propriamente do desporto, este 

evento foi uma ótima oportunidade de incutir, ainda mais, hábitos de vida 

saudável, no que respeita à prática de exercício físico. Na minha perspetiva, o 

convívio entre alunos, a sua premiação e gosto pelas atividades em si, 

contribui para que vejam o desporto de forma positiva, aumentando assim a 

probabilidade de praticarem e/ou continuarem a praticar dentro e fora da 

escola. Ainda assim, penso que as escolas, com o apoio das respetivas 

autarquias, devem investir mais na qualidade e quantidade deste tipo de 

eventos, para assim promoverem a participação  desportiva.  

Em suma, penso que estas atividades decorreram bem e que foi uma 

ótima oportunidade para contactar com a comunidade escolar e incutir hábitos 

de vida saudável nos nossos alunos. 

5.8 Supertaça Escolar 

 

A Supertaça Escolar é um evento desportivo que conta com 22 edições 

e é organizado pelo departamento de EF e desporto da EC. Este evento é 

direcionado aos alunos de todas as escolas do ensino básico e secundário da 

cidade de Ponta Delgada. Durante três dias consecutivos, 23, 24 e 25 de Maio, 

as três escolas da cidade realizaram competições de várias modalidades 

desportivas, entre as quais, Futebol, Voleibol, Basquetebol, Ginástica e 

Atletismo.  

Contrariamente às primeiras vinte edições, havia dois escalões para 

cada modalidade desportiva (sub15 e sub19). Esta divisão por escalões surgiu 

no ano passado e deveu-se ao facto das equipas das escolas serem 

maioritariamente constituídas por alunos do secundário, o que não dava 

oportunidade aos alunos do 3º ciclo. Uma vez que o objetivo principal é a  
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promoção da prática organizada e devidamente orientada do exercício físico, 

pode dizer-se que foi uma boa decisão.  

Efetivamente, este evento é uma ótima oportunidade para a socialização 

entre alunos e professores, das várias escolas, e para expandir os valores 

ligados ao desporto. Para além disso, é uma forma de mostrar à sociedade o 

nível de performance dos nossos alunos podendo-se, a partir daí, detetar 

talentos e ajudar alguns deles a praticar desporto fora da escola, seja num 

contexto federado ou não.  

Para ser sincero, só comecei a perceber a grandeza desta competição 

no dia 18 de Maio. Dia em que foi realizada uma conferência de imprensa com 

o objetivo de apresentar o evento à comunicação social. Nesta conferência, 

estiveram presentes vários órgãos da comunicação social, professores, 

pessoal não docente e alunos. À mesa estavam o vereador da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, o vice-presidente do conselho executivo da EC e 

o nosso PC. 

Nesta apresentação foram fornecidas informações gerais sobre o 

evento, havendo igualmente espaço para o esclarecimento de dúvidas. No final 

da conferência percebi que, de facto, este é um evento com alguma história e 

que atualmente mobiliza e capta a atenção de muita gente. O que me 

surpreendeu, pois, pese embora soubesse que era um evento conhecido, não 

tinha ideia da sua dimensão. Segundo o nosso PC, este é o maior evento 

desportivo dos Açores, organizado única e exclusivamente por uma escola. 

A preparação do evento começou no início do ano letivo. Desde a 

primeira reunião do departamento que se foram abordando temas associados à 

Supertaça Escolar, entre os quais a análise dos resultados desportivos e 

organizativos dos anos transatos e a divisão de tarefas.  

Um dos temas que me despertou mais interesse foi: “Qual o objetivo da 

Supertaça? Competir para ganhar ou competir por competir?” Este tema 

suscitou várias interpretações e opiniões distintas. Alguns professores são da 

opinião que a Supertaça é para ganhar e, portanto, o número de treinos que 

cada jogador faz não é relevante, o que importa é sua qualidade tático-técnica. 

Outros professores pensam que a prioridade é oferecer aos alunos todos os 
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benefícios associados ao desporto, quer na dimensão físico-motora, quer nas 

dimensões social e cognitiva, bem como providenciar a experiência de sucesso 

aos alunos que raramente ou nunca têm essa oportunidade.  

Na minha opinião, a Supertaça Escolar e o Desporto Escolar devem ser 

uma forma de transmitir aos alunos todos os benefícios do desporto, 

promovendo a prática desportiva dentro e fora da escola e, desta forma, 

contribuindo para a melhoria da saúde das nossas crianças e jovens. A 

elevada taxa de obesidade infantil existente no nosso país é um problema 

demasiado sério e deve ser combatido urgentemente. A Escola deve ser 

chamada a intervir nesse campo e utilizar o desporto como estratégia. Na 

minha opinião, é aliás, uma estratégia excelente. Por outro lado, como 

enaltecido por alguns professores, esta é igualmente uma ocasião favorável à 

vivência do sucesso desportivo. Deste modo, os alunos que nunca o 

experimentaram têm aqui o espaço para tal, o que contribui também para que 

percecionem a prática desportiva de forma positiva.  

Quanto aos alunos habituados ao sucesso desportivo e que praticam 

desporto regularmente fora da escola, em particular os federados, talvez fosse 

interessante limitar a sua participação por equipa. Ou seja, podem e devem 

continuar a participar, mas de um modo que assegure o equilíbrio na 

competição. Outra possibilidade seria, na minha perspetiva, criar um escalão 

exclusivo para atletas federados. Desta forma, seria possível garantir que todos 

os alunos beneficiariam do evento e que os objetivos associados à melhoria da 

saúde (incutir hábitos de vida saudável), à promoção da prática desportiva e do 

sucesso desportivo e à permanência de mais alunos na escola seriam mais 

facilmente atingidos.  

Numa das reuniões de preparação do evento ficou decidido que uma 

das minhas funções seria organizar treinos e dirigir uma equipa feminina de 

Futebol de 7, no escalão sub15. Após falar com vários professores, percebi 

que tal seria uma tarefa difícil, uma vez que o público alvo era restrito na nossa 

escola. Olhei para isso como um grande desafio, isto é, o de fomentar a prática 

desta modalidade junto das alunas da EC.  
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Comecei por tentar cativar algumas alunas a realizarem os treinos, que 

agendei para as quartas-feiras, entre as 14h30min e as 15h30min. Fui 

observando quais as alunas que estavam realmente interessadas, 

incentivando-as a cativar outras, através das suas ligações sociais. Consegui 

constituir uma equipa com 10 elementos – o número máximo de jogadoras por 

equipa, definido no regulamento. Pelo exposto, posso afirmar que consegui 

passar a mensagem adequadamente, já que as alunas se predispuseram a 

ficar na escola, às quartas-feiras, para praticar desporto. 

É possível que a dificuldade que me foi transmitida em formar uma 

equipa, juntamente com a regularidade dos treinos, tenha contribuído para que 

alguns professores criassem algumas expectativas, durante o período de 

seleção, quanto ao nível de desempenho da nossa equipa durantes os jogos. 

Penso que a equipa superou as expectativas. Vencemos o primeiro jogo por 3-

1, perdemos o segundo por 1-2 e terminámos em 2º lugar. Deste modo, 

conseguiram-se 2 pontos para a classificação final da escola. Considero que foi 

uma prestação positiva, tendo em conta que não tínhamos nenhuma aluna 

federada, contrariamente às restantes escolas, que apresentavam vários 

elementos federados. 

No cômputo geral, sinto ter superado as expetativas relativamente à 

formação da equipa e à participação contínua das jogadoras. Retiro também 

ilações muito positivas no que respeita à ligação que se desenvolveu entre  as 

jogadoras da equipa. Em todos os treinos e em todos os jogos da competição 

as jogadoras estavam bem-dispostas, sorridentes e motivavam-se 

constantemente umas às outras. Esse tipo de comportamentos auxiliou à 

criação de um espírito muito positivo e de um ambiente favorável no seio do 

grupo.  

Durante o evento, em particular, no momento de entrega dos prémios 

percebi que o MED estava presente na sua forma mais pura. Para Siedentop 

(1996), as características do MED estão associadas ao contexto desportivo e 

englobam as épocas desportivas (com treinos), a filiação, a competição formal, 

o registo estatístico, a festividade e o evento culminante. A Supertaça Escolar 

acaba por ser um evento culminante, realizado após um longo período de 
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treinos (às quartas-feiras). Nesse evento culminante, participaram várias 

equipas da mesma escola levando a que os seus elementos, e até os alunos 

que não participaram diretamente, se sentissem pertencentes a um grupo, o da 

sua escola. O registo estatístico de cada jogo foi realizado pelos alunos do 

curso profissional de Apoio à Gestão desportiva e foi entregue ao secretariado 

no final de cada jogo. Alguns árbitros federados dialogavam frequentemente 

com os alunos sobre as regras específicas de cada modalidade, contribuindo, 

assim, para um aumento da sua cultura desportiva. A festividade foi observada 

na cerimónia de abertura, na cerimónia de encerramento e nos momentos das 

competições.  

Para encerrar internamente o evento, os elementos do departamento de 

EF e desporto da EC realizaram um almoço onde, entre outros assuntos, se 

debateram os resultados desportivos e organizativos da XXII edição da 

Supertaça Escolar.  

Da observação que fui desenvolvendo ao longo do evento, entendo que 

há aspetos que podem, naturalmente, ser melhorados. Na Ginástica, por 

exemplo, o trabalho dos juízes seria mais fácil se os alunos entregassem 

previamente um documento com a sequência da sua apresentação. Com 

efeito, as probabilidades de um atleta se enganar no esquema são plausíveis, 

levando a que o juiz fique na dúvida quanto ao que o atleta pretende realmente 

fazer. Por outro lado, o calendário competitivo também se torna bastante 

exigente, uma vez que os 3 jogos entre as várias escolas são realizados sem 

intervalo de descanso, pelo que seria positivo um espaço de tempo superior 

entre as competições mais exigentes fisicamente, como o Futebol e o 

Basquetebol. Como os jogos são realizados consecutivamente, as equipas que 

jogam duas vezes seguidas ficam em desvantagem em relação àquelas que 

realizam os seus jogos de forma intercalada. Uma possibilidade seria, por 

exemplo, intercalar o Futebol e o Basquetebol com outra modalidades.  

Concluindo, apesar dos aspetos que se podem sempre melhorar, penso 

que este evento tem um enorme valor educativo, ao mesmo tempo que 

demonstra ser um exemplo de sucesso ímpar nesta comunidade. A grande 

presença e elevada motivação dos alunos durante todo o processo, bem como 
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o bom relacionamento entre todos, agradou-me imensamente. A organização e 

gestão foi também de elevada qualidade, ainda que, como todos os grandes e 

pequenos eventos, seja sempre possível melhorar e aprimorar determinados 

aspetos. Este evento é algo realmente grandioso e não tenho dúvidas que a 

XXIII edição da Supertaça será novamente um sucesso. 
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6 Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

  6.1 Refletir para Evoluir… 

 

Na fase inicial e ao longo da minha atuação no EP, surgiram dúvidas, 

questões e obstáculos impostos pelas dificuldades inerentes à prática 

pedagógica, sendo por vezes surpreendido por variáveis ou interdições 

imprevisíveis. Foi imprescindível adotar uma postura reflexiva e de 

questionamento, a fim de compreender as causas e os fatores que 

influenciavam o surgimento de tais dificuldades e obstáculos, para então os 

alterar ou mesmo dissipar. Como refere Dewey (1979, p.24), “a necessidade de 

solução de uma dúvida é o fator básico e orientador em todo o mecanismo de 

reflexão”. Segundo Gomes et. Al (2013), para a concretização de uma prática 

pedagógica eficaz, é fundamental que o professor apresente uma postura 

reflexiva sobre o seu fazer pedagógico, baseando-se em fundamentos teóricos, 

de forma a auxiliar a organização do seu trabalho na sala de aula. 

A reflexão é, no entanto, muito mais do que um mero refletir. Na 

realidade, no contexto pedagógico a reflexão adquire um carácter mais 

profundo. A perspetiva de Schön (1987) é uma das referências neste contexto 

e, segundo o mesmo autor, existem três tipos de reflexões: reflexão na ação, 

reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação.  

A reflexão na ação ocorre no decurso da prática, sem que esta seja 

interrompida. Isto é, ao longo da nossa ação, observamos os alunos com 

dificuldades na realização das situações de jogo ou dos exercícios, ou até 

alterando os objetivos de determinados exercícios. Após esta perceção, 

devemos intervir, introduzindo variáveis ou mesmo a alterando as tarefas, para 

que os objetivos por nós idealizados sejam cumpridos. Esta intervenção 

contribuirá para um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. 

A reflexão sobre a ação ocorre após a prática pedagógica, visando 

compreender as dificuldades encontradas e a busca de soluções para 

intervenções futuras. De acordo com Freire (2003, p.39), no processo 

permanente de “formação de professores, o momento fundamental é o da 



  

74 
 

reflexão crítica sobre a prática”. Só assim foi possível, ao longo da minha 

prática, desconstruir e construir conceitos de modo contínuo, bem como 

organizar e a (re)organizar coletivamente a minha prática pedagógica.  

Finalmente, a reflexão sobre a reflexão na ação acontece distante do 

momento da atuação e em resultado da introdução de outras variáveis de 

análise, do vivenciado e da aquisição de conhecimentos. Este processo 

reflexivo mais distanciado da ação é uma das ferramentas transformadoras do 

estagiário, porquanto lhe permite aceder a novos e reconfigurados 

entendimentos do ensino e da aprendizagem. É, por conseguinte, um processo 

decisivo para a evolução do futuro professor-estagiário, uma vez que é uma 

forma de “consolidação” das aprendizagens que o professor vai adquirindo com 

a reflexão das suas intervenções, das tomadas de decisões e estratégias 

adotadas. É nesta dimensão que o professor procura interpretar se as escolhas 

e decisões tomadas na prática realmente foram as mais ajustadas, quais os 

efeitos que se repercutiram e foram de encontro ao que pretendia. Assim, o 

professor vai “selecionando” mentalmente quais as estratégias que vão em 

busca dos objetivos pretendidos e tomando consciência de quais as estratégias 

mais adequadas para a sua prática. 

Com o intuito de me ajudar a melhorar a qualidade das minhas 

reflexões, a professora orientadora apresentou-me os níveis de reflexão 

referenciados por Larrivee (2008), a saber: 1) Uma reflexão com foco nas 

atividades de ensino, ações e/ou habilidades normalmente considerando 

acontecimentos isolados; 2) Uma reflexão que considera a teoria e a razão na 

prática; e 3) Uma reflexão que examina as consequências éticas, sociais e 

políticas do ensino. 

Apesar de não conseguir atingir os três níveis apresentados por Larrivee 

(2008), este tornou-se um auxílio determinante para melhorar o nível das 

minhas reflexões ao longo do ano letivo. Na fase inicial, as minhas reflexões 

passavam pela reflexão dos acontecimentos isolados. O excerto seguinte é 

disso ilustrativo. 

   
As situações de aprendizagem para o nível avançado demonstraram 

ser bastante eficazes no processo de ensino-aprendizagem. A 
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utilização dos rolos verdes de espuma, como agente facilitador para 

o flic flac à retaguarda e para o salto de mãos, revelou ser uma 

estratégia mais eficaz, relativamente à ajuda na realização do 

elemento numa fase inicial. Consequentemente, numa fase posterior, 

só foi necessário introduzir algumas pequenas correções, para a 

correta execução do elemento gímnico. (Reflexão nº 13 e 14, 

18/10/2016) 

 

Posteriormente, as minhas reflexões e decisões começaram a ser 

suportadas pela pesquisa da literatura. Segue-se um exemplo do mencionado.  

 
De acordo com Bento (2003), a análise e avaliação do ensino 

orienta-se por dois sentidos dominantes: 1. Definição do estado 

alcançado e 2. Precisão dos planos do professor, sobretudo da aula 

seguinte – o que deve ser melhorado. Foi seguindo o primeiro 

sentido de Bento (2003), que foi realizada a Avaliação Sumativa de 

Natação, uma vez que esta é a última aula da Unidade Didática 

desta modalidade. Dos objetivos traçados inicialmente, ficou por 

atingir a introdução da técnica de bruços, bem como a capacidade de 

percorrer uma piscina de 25 metros nesta técnica. Este objetivo não 

foi atingido, dada a redução de um bloco (90 minutos) na unidade 

didática, devido a um tratamento de choque que foi realizado à 

piscina, o que impossibilitou a lecionação prática desta aula. Apesar 

desta condicionante, a reflexão desenvolvida a posteriori 

demonstrou-me que o tempo planeado, para a introdução e 

exercitação destas habilidades, não seria suficiente para os alunos 

adquirirem estas competências. (Reflexão nº 56 e 57, 21/02/2017) 

 

O conhecimento destes dois níveis de reflexão, segundo Larrivee (2008) 

foi essencial para que, a partir de então, ficasse preparado para produzir 

reflexões distintas das que habitualmente produzia, desde logo mais variadas 

no seu conteúdo.  

Apesar das enormes vantagens e importância da postura reflexiva do 

professor, esta não finda na sua forma individual. Como referem Pimenta e 

Ghedin (2002), a reflexão não é apenas um processo psicológico individual, 
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deve ser incrementada como um elemento fundamental para a mudança do 

contexto institucional e social, a partir da análise e discussão coletiva da prática 

docente. Com efeito, as reflexões realizadas nas reuniões de Núcleo de 

Estágio foram uma mais valia para o meu crescimento pessoal e futuro 

profissional – uma dinâmica cumprida desde o início até ao final do ano letivo. 

Na reunião final da semana, era realizada uma retrospetiva das aulas 

lecionadas por todos os elementos do Núcleo de Estágio ao longo desse 

período, desenvolvendo-se uma reflexão conjunta entre nós (Núcleo de 

Estágio) e o PC. Esta discussão coletiva regular proporcionava a troca de 

experiências e ideias entre todos, revelando-se determinante para a 

reconstrução da prática, ao providenciar-me diferentes perspetivas da minha 

atuação e conceção. 

 

Estas últimas semanas tenho notado uma diferença na nossa 

interação enquanto núcleo. Embora as divergências de pensamento 

e métodos sejam distintos, é visível um maior respeito e 

compreensão entre todos. Temos debatido as ideias de forma mais 

clara e escutado o outro com mais atenção, em vez de partir logo 

para a confrontação. (Reflexão Semanal, nº 4, 16-20/01/2017) 

 

Segundo Pimenta e Ghedin (2002), o professor reflexivo caracteriza-se 

como um ser humano criativo, capaz de pensar, de analisar, questionar a sua 

prática, de forma a agir sobre ela; e não como um mero reprodutor de ideias e 

práticas que lhe são exteriores. É expetável, portanto, que o professor reflexivo 

seja capaz de atuar de uma forma mais autónoma, inteligente, flexível, de 

modo a construir e reconstruir conhecimentos.  

Foi nesta ação dialética entre a prática e a reflexão que fui construindo a 

minha identidade. Foi com esta estratégia que fui procurando e encontrando 

soluções e respostas para as minhas questões, dificuldades e inquietações. De 

facto, o questionamento constante contribuiu para melhorar a minha atuação, 

aumentando igualmente o meu conhecimento. 
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6.2 A (In)disciplina na Sala de Aula na Escola Secundária das 

Laranjeiras 

6.2.1 Introdução 

 

 Este estudo está inserido na unidade curricular do Estágio Profissional, 

integrada no 2º ciclo de estudos do mestrado em Ensino de Educação Física 

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

do Porto. A sua realização surgiu no sentido de corresponder à necessidade do 

Conselho Pedagógico em obter elementos sobre a indisciplina na escola. Foi 

durante uma reunião do Núcleo de Estágio, que o professor cooperante nos 

informou acerca dessa necessidade, a da comunidade escolar recolher 

elementos que pudessem esclarecer as dúvidas relativamente aos 

comportamentos de indisciplina dos estudantes. 

É visível, no Projeto Curricular de Escola (2008-2009), esta preocupação 

com os problemas que a escola apresenta com a indisciplina: “Atualmente, a 

escola debate-se com as baixas expetativas dos estudantes quanto à própria 

formação, com a sua desmotivação em relação ao estudo e com o seu 

desinteresse face ao saber, o que se traduz em comportamentos 

desadequados, em situações de indisciplina e na indesejável diluição de uma 

cultura de cidadania. Acresce-se a tudo isto situações sociais e familiares 

complexas e por vezes problemáticas e relações interpessoais muitas vezes 

intolerantes e agressivas. Há ainda a referir o pouco envolvimento das famílias 

no processo educativo dos seus educandos e a modesta participação e 

colaboração dos pais e encarregados de educação na vida da comunidade 

educativa”. 

 Com a inquietação da escola acerca da temática e com a minha 

envolvência na mesma, pareceu-me pertinente embarcar numa pequena busca 

sobre as metodologias e métodos de ensino utilizados na escola, com o intuito 

de perceber se estes influenciariam a desmotivação dos alunos e os 

comportamentos desadequados. 

Segundo Garcia (2006), a indisciplina tornou-se uma forte motivação 

para a realização de reflexões e mudanças na Escola. As tensões derivadas da 
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ausência progressiva de disciplina e respeito, declarada por professores, 

conduziram à revisão nas posições, valores, projetos, intenções e em diversos 

pressupostos e racionalidades. 

 

6.2.2 Pertinência 

  

A temática da indisciplina na escola cooperante foi recorrente nas 

reuniões do Conselho Pedagógico, ao longo do ano. Neste sentido, este órgão 

solicitou a ajuda dos vários departamentos curriculares, com o intuito de 

encontrar medidas para reduzir os comportamentos de indisciplina. 

No ano letivo 2008/2009, foi realizado um estudo na mesma escola, 

também por um núcleo de estágio, com o objetivo de caracterizar a indisciplina 

na sala de aula e verificar a eficácia das medidas educativas aplicadas. A 

preocupação da direção da escola em dar continuidade a este estudo, 

transmitida pelo professor cooperante, aliou-se à minha intenção de realizar um 

trabalho que tivesse utilidade para a escola e comunidade, na qual desenvolvi 

o meu EP. 

Ao contactar com os vários professores da escola, fui verificando que as 

metodologias e métodos utilizados para o ensino das diferentes disciplinas era 

diferente. Adicionalmente, observava alguns professores, recorrentemente das 

mesmas disciplinas, mencionarem um certo mau estar provocado pela 

indisciplina na sala de aula.  

Tendo em conta o exposto e a minha vontade em compreender as 

causas da indisciplina, decidi incidir o meu estudo na identificação das 

disciplinas que apresentavam um maior e menor número de participações 

disciplinares e de quais as metodologias e métodos de ensino 

predominantemente utilizados – no sentido de verificar se também esses 

seriam um fator para a promoção dos comportamentos de indisciplina. 
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6.2.3 Contextualização Teórica  

 

A função da Escola na sociedade atual tem sido muito estudada nas 

últimas décadas, no sentido de compreender o que estará na origem do 

número crescente de crianças com dificuldades de aprendizagem ou 

problemas comportamentais (assim identificados pela Escola). Neste quadro 

comportamental, um dos fenómenos mais visíveis nas escolas e nas pesquisas 

no campo educacional é a “indisciplina dos alunos” (Pirola & Ferreira, 2007). 

As questões comportamentais, associadas à indisciplina, são comuns 

em todas e a cada uma das áreas e disciplinas que compõem o currículo da 

Educação (Ishee, 2004). São dificuldades que conduzem a consequências 

graves no processo de ensino-aprendizagem, limitando o tempo de 

aprendizagem dos alunos. Para o professor, estes comportamentos de 

indisciplina são uma fonte de stress profissional, levando-o a refletir sobre a 

sua atuação, gerando insegurança, preocupação e mesmo abandono da 

profissão (Murcia et al., 2007). 

Segundo Sáenz-Lopez (cit. por Murcia et al. 2007), o controlo da turma 

engloba vários aspetos, sendo os mais relevantes a organização e disciplina na 

sala de aula. Pelo que os mesmos autores referem que, quando os aspetos 

supracitados não se reúnem, podem condicionar os objetivos planeados. De 

facto, a desordem nas aulas conduz à perda de tempo, dado que o professor 

tem de reunir constantemente as melhores condições para dar continuidade à 

aula. 

Por conseguinte, a compreensão de qual a perceção dos professores 

acerca da indisciplina, recorrendo a diferentes metodologias e métodos de 

ensino, contribuirá para o conhecimento de quais as estratégias mais efetivas 

de controlo e disciplina, no ato educativo. 

 

6.2.3.1 Conceito de disciplina e indisciplina 

 

Ao longo do tempo, o termo disciplina tem sido descrito por variados 

autores, de acordo com diversas perspetivas. A palavra “disciplina” tem a 
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mesma origem da palavra “discípulo”, que significa “aquele que segue” (Murcia, 

Gimeno, Galindo & Villodre, 2007). Segundo o dicionário, o termo possui o 

significado de: 1 - Regime de ordem imposta ou mesmo consentida, 2 - Ordem 

que convém ao bom funcionamento de uma organização, 3 - Relações de 

subordinação do aluno ao Mestre, 4 - Submissão a um regulamento, 5 - 

Qualquer ramo do conhecimento humano, 6 - Matéria de ensino. 

 Segundo Vassalo (2002, cit. por Garcia, 2006, p.126), “desde o século 

XVIII que a ideia de indisciplina é antagónica à de disciplina, ou seja, pode-se 

deduzir que se um aluno não adotar comportamentos disciplinados, então está 

a adotar comportamentos indisciplinados.” Já Garcia (2006) advoga que a 

indisciplina, quando pensada em contraste com a disciplina, é um conceito que 

está articulado à rutura e negação de esquemas norteadores e reguladores da 

escola. Assim é, continua o mesmo autor, na medida em que as expressões de 

indisciplina refletem, habitualmente, transgressões a parâmetros e esquemas 

de regulação da escola. Por conseguinte, podem ser pensadas como formas 

de rutura no contrato social subjacente às relações e intenções pedagógicas, 

na escola, cujo eixo é o processo de ensino-aprendizagem.  

 Entre os professores, o termo indisciplina refere-se a determinadas 

contrariedades observadas no quotidiano das suas práticas pedagógicas que 

decorrem de ruturas e tensões produzidas por alunos, tanto nos acordos 

sancionados pela escola, particularmente na sala de aula, como em relação às 

expetativas tácitas sobre a conduta da escola (Garcia, 2006). 

Em termos práticos, a indisciplina escolar pode ser da iniciativa de um 

indivíduo, de um pequeno grupo, de toda uma turma ou, ainda, de um grande 

número de alunos dentro de uma escola, podendo ser persistente ou ocasional, 

com variadíssimas manifestações (Amado, 1998). 
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6.2.3.2 Metodologias e Métodos de Ensino 

 

6.2.3.2.1Método Expositivo 

  

 O método expositivo consiste na transmissão oral dos conteúdos, ou 

saberes, ou informação, que pode ser seguida de questões colocadas pelo 

professor ou até pelos alunos. Neste método de ensino, a interação e 

participação dos alunos é reduzida, uma vez que se centra na transmissão de 

informação. Logo, na maioria das vezes não ocorrem alterações de atitudes ou 

opiniões dos alunos (Lopes, 2003). 

 Na perspetiva do mesmo autor, subsistem várias lacunas no modelo, 

sendo estas: entediante para o recetor, torna os alunos passivos, perda de 

motivação, curiosidade, criatividade e uma compreensão limitada, uma vez que 

não promove o pensamento reflexivo do aluno. 

 No entanto, este método não encerra apenas desvantagens. Quando 

funciona, pode conduzir ao desenvolvimento dos alunos. Ou seja, cativar a 

atenção dos alunos, demonstrar os efeitos das diferentes soluções, incitar os 

alunos para novas experiências e permitir assimilação da informação. 

 

6.2.3.2.2 Método Colaborativo 

 

No método colaborativo, a aprendizagem por interação social é o ponto-

chave da abordagem de Lev Vygotsky. A esse conceito está interligada a zona 

de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível de 

desenvolvimento cognitivo real do indivíduo – a capacidade de resolver 

problemas de forma independente –, e o nível de desenvolvimento potencial – 

a capacidade de resolução de problemas sob orientação de um adulto (Bento, 

2017). 

Neste método, a aprendizagem ocorre pela interação com a figura do 

professor e com os colegas da turma, que auxiliam o aluno a alcançar o nível 

de desenvolvimento cognitivo real. Para tanto, torna-se fundamental a 
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interação, o compartilhamento, a habilidade de lidar com o outro, que 

resultarão na aquisição progressiva da autonomia e maturidade (Diesel et al., 

2016). 

Conforme afirma Sloczinski (cit. por Gianotto & Diniz, 2010, p.642), na 

metodologia colaborativa, “o professor é um elemento-chave, na medida em 

que é responsável por organizar situações de aprendizagem e estimular os 

alunos para o levantamento de questões pertinentes ao tema estudado, agindo 

como mediador da relação aluno-objeto e conhecimento-realidade”. 

 

6.2.3.2.3 Método Demonstrativo 

 

 O método demonstrativo consiste na transmissão de técnicas com o fim 

da sua repetição e compreensão. O procedimento usualmente adotado neste 

método é: explicação – demonstração – aplicação (Lopes, 2003). O seu 

objetivo prende-se com a correta execução de cada uma das operações 

básicas de uma determinada tarefa/habilidade, pelo que é utilizado para uma 

eficaz compreensão e aprendizagem das mesmas.  

 De acordo com Lopes (2003), o primeiro ponto de aplicação deste 

método é a apresentação realizada pelo professor. Na primeira fase, o 

professor expõe de forma global a tarefa/habilidade que o aluno deverá 

aprender, explicando o conteúdo, o processo e o tempo definido para a 

realização da tarefa. Na segunda fase, o professor demonstra a tarefa ou utiliza 

um agente de ensino, para que seja possível ao aluno observar de forma 

detalhada todas as fases da tarefa. Durante esta fase, o professor deverá 

demonstrar ou recorrer a um agente de ensino para exemplificar, 

complementando a informação com a respetiva explicação, em todas as fases 

da tarefa. 

O segundo ponto de aplicação deste método é a prática do aluno. Ou 

seja, o aluno pratica a habilidade/tarefa, passando por todas as etapas, 

tomando consciência da aprendizagem e esclarecendo as suas dúvidas. Pelo 

que é determinante, nesta fase, que o professor acompanhe a execução e 

corrija os erros (Lopes, 2003). 
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No terceiro e último ponto – a verificação –, Lopes (2003) refere que o 

professor deve verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos. Sendo os 

meios preferenciais para averiguar este conhecimento, o questionamento e o 

supervisionamento da execução da habilidade/tarefa. 

Quanto às suas desvantagens, são mencionadas o elevado tempo 

necessário comparado com outras metodologias (ex., expositivo), sendo difícil 

de implementar num grupo com muitos alunos. 

 

6.2.4 Objetivos 

6.2.4.1 Geral 

 

Caracterizar a (in)disciplina na sala de aula, no ano letivo 2016/2017, 

numa escola secundária da região autónoma dos Açores.  

 

6.2.4.2 Específicos 

 

1) Identificar as disciplinas que apresentam o maior e o menor número de 

participações disciplinares; 

2) Identificar as metodologias de ensino que os professores, com mais e 

menos participações disciplinares, mais utilizam na sala de aula. 

 

6.2.5 Metodologia 

6.2.5.1 Participantes 

 

 Participaram no estudo 11 professores, todos do sexo feminino, com 

idades entre os 37 e os 57 anos, estando a média de idades situada nos 52 

anos. O tempo de serviço está compreendido entre os 11 e os 33 anos, sendo 

a média 27 anos de serviço. O tempo de permanência na escola está entre os 

2 e os 29 anos, numa média de 16 anos. 

No que respeita à área disciplinar, participaram dois professores das três 

disciplinas com mais participações disciplinares (Francês, História e 
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Matemática), dois professores das disciplinas com menos participações 

disciplinares (Inglês e Educação Física) e um professor de Geografia (grupo 

das disciplinas com menos participações disciplinares). 

 

6.2.5.2 Instrumentos 

 

 Para verificar o número e tipo de participações disciplinares, foram 

consultados os registos da sala de encaminhamento disciplinar (SED) do 1º e 

2º períodos, do ano letivo de 2016/2017. 

 A ficha de participações disciplinares utilizada pela Escola é 

apresentada na Figura 2, onde se reporta o grau de gravidade da participação 

disciplinar. 

 

 

Figura 2 – Ficha de Encaminhamento Disciplinar 

 Para a recolha da perceção dos professores, de forma a identificar as 

metodologias e métodos de ensino utilizados, foi aplicada uma entrevista semi-

estruturada, cujo conteúdo foi validado por dois professores especialistas, 

doutorados na área da pedagogia do desporto. Foi ainda realizada uma 
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entrevista piloto a um professor, a fim de atestar a compreensibilidade das 

questões (figura 3). 

 

Guião da entrevista 

1. Quais as preocupações que tem ao preparar as suas aulas?  

2. Qual a estrutura habitual das suas aulas? (o que faz desde que a inicia 

até ao seu término) 

3. Que metodologias é que utiliza habitualmente nas suas aulas (exposição, 

trabalhos de grupo, tarefas individuais, debates, …)? Das metodologias 

que utiliza, qual(ais) são as predominante(s)?  

4. Que vantagens e desvantagens reconhece nas metodologias que utiliza? 

5. Em relação ao comportamento dos alunos, como considera as suas 

aulas? 

6. Em ternos de comportamentos inapropriados, como é que habitualmente 

gere? e comportamentos fora da tarefa? Que resultados tem obtido com 

a postura que tem adotado?  

 

Figura 3 – Guião de Entrevista aos Professores 

 

As entrevistas foram efetuadas no 3º período letivo, nas duas primeiras 

semanas de maio (1 a 12 de maio de 2017), numa sala isolada em ambiente 

calmo e sem interferências. As entrevistas foram gravadas em áudio, após 

pedido de autorização aos entrevistados.   

 

6.2.5.3 Procedimentos de Análise 

 

 A partir dos registos retirados da sala de encaminhamento disciplinar 

(figura 2), que constam na base de dados do programa INOVAR, fornecidos 

pelo diretor da escola, foram contabilizadas as participações disciplinares do 

ensino regular do 3º ciclo e ensino secundário, das suas disciplinas em comum 

(Português, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Físico-química, 

Inglês, Francês, Educação Física). 

De seguida, as participações disciplinares foram distribuídas pelas 

disciplinas supracitadas, pelos graus e pelos respetivos professores. É de 

salientar que as indicações de grau 1 não foram contabilizadas, dado que 

neste nível de gravidade não se fazem participações disciplinares. 
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 Na fase seguinte, foram efetuadas as entrevistas semi-estruturadas, 

que, após transcrição integral, foram sujeitas à análise de conteúdo, tendo por 

base os temas presentes no guião da entrevista: preocupações na preparação 

das aulas, estrutura da aula, metodologias predominantemente utilizadas e 

suas vantagens e desvantagens, estratégias utilizadas perante os 

comportamentos de indisciplina e quais os resultados obtidos com as mesmas. 

  

6.2.6 Resultados e Discussão 

 

Participações disciplinares por disciplina 

 As disciplinas com maior número de participações disciplinares foram: 

Francês (86), História (57) e Matemática (49); enquanto as disciplinas com 

menor número de participações disciplinares foram: Geografia (14), Educação 

Física (18) e Inglês (23). Não é visível qualquer padrão nas disciplinas com 

mais e menos participações, isto é, estas não se distribuem por nenhum grupo 

de disciplinas, como por exemplo, artes, letras ou ciências, conforme atesta o 

Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1- Distribuição de participações disciplinares por disciplina 

No Quadro 6, é visível que os problemas de indisciplina se verificam 

maioritariamente no 3º ciclo (345 participações disciplinares). Pelo contrário, no 
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ensino secundário, o número de ocorrências é bastante reduzido (14 

participações disciplinares). Esta discrepância pode ser justificada pela 

existência de vários programas alternativos para os alunos do ensino 

secundário, como o Profij nível IV, e vários cursos tecnológicos. Além disso, 

neste nível de ensino, os alunos já apresentam uma boa compreensão das 

normas, regras e compreensão de valores, ao mesmo tempo que têm 

expetativas de prosseguimento de estudos. 

 A distribuição de participações disciplinares por disciplinas, no 3º ciclo e 

no ensino secundário, é distinta. Ou seja, não se verifica nos dois ciclos, as 

mesmas disciplinas com mais e menos participações disciplinares. Este dado 

deve-se ao reduzido número de participações disciplinares no ensino 

secundário, pelo que, ou não existem participações disciplinares em algumas 

disciplinas (Físico-Química, Francês e Educação Física), ou o número é 

irrisório (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais e 

Inglês). 

  

Quadro 6 - Distribuição de participações disciplinares por disciplina e gravidade 

Ensino Básico (3ºCiclo) Ensino Básico 

Disciplinas 
Grau 

2 

Grau 

3 

Grau 

4 

Grau 

5 
Total Disciplinas 

Grau 

2 

Grau 

3 

Grau 

4 

Grau 

5 
Total 

Português 27 5   32 Português 2  1  3 

Matemática 40 5 1 1 47 Matemática 2    2 

História 49 4   53 História 4    4 

Geografia 13    13 Geografia 1    1 

Ciências 

Naturais 

29 1   30 Ciências 

Naturais 

3    3 

Físico-

Química 

41  1 2 44 Físico-

Química 

    0 

Inglês 22    22 Inglês 1    1 

Francês 86    86 Francês     0 

Educação 

Física 

15 3   18 Educação 

Física 

    0 

Total de 

Participações 

322 18 2 3 345 Total de 

Participações 

13 0 1 0 14 
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Gravidade das participações disciplinares 

 Com base na análise do Gráfico 2, é notória a predominância das 

participações disciplinares de grau 2 (93%) – Violação dos deveres de respeito 

e da correção nas relações com os elementos da comunidade escolar. De 

seguida, o grau de gravidade de participação disciplinar que mais vezes se 

registou foi o grau 3 (5%) – Violação dos deveres de respeito e correção sob a 

forma de injúria, de ameaça, de difamação ou de calúnia, relativamente a 

qualquer elemento da comunidade escolar. Com apenas 3 registos, estão as 

participações disciplinares de grau 4 – Danificação intencional de bens 

pertencentes a qualquer elemento da comunidade escolar, das instalações da 

escola ou de equipamentos ao serviço desta, perpetrada com violência ou de 

que resulte prejuízo particularmente elevado – e grau 5 – Agressão física 

perpetrada contra qualquer elemento da comunidade escolar –, cada uma 

delas representando 1%, das participações disciplinares. 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição das participações por gravidade 
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Preocupações na preparação das aulas 

O Quadro 7 apresenta a estrutura da aula e as preocupações que os 

professores têm no planeamento das suas aulas. Quanto à estrutura da aula, 

as disciplinas com menor incidência de participações disciplinares apresentam 

aulas dinâmicas, com estratégias de ensino diversificadas. Nas disciplinas com 

maior número de participações, a transmissão de conteúdos é o cerne da aula. 

No entanto, observa-se uma clara exceção na disciplina da Matemática. À 

semelhança das disciplinas com menor incidência de participações, a estrutura 

da aula passa pela realização de tarefas de aplicabilidade dos conteúdos. 

Porém, o seu elevado insucesso pode ser uma das justificações para a maior 

incidência de participações disciplinares. De facto, nesta escola os baixos 

índices de aprovação em Matemática são uma realidade. Por esse motivo, esta 

escola é uma das incluídas nos Projeto Fénix, que consiste na criação de 

“ninhos”. Ou seja, os alunos com mais dificuldades são apoiados em pequenos 

grupos, com a presença de dois professores na sala, garantindo, assim, um 

apoio mais individualizado.  

 Nas preocupações que os professores apresentam para o planeamento 

das aulas, o cuidado com a matéria de ensino destaca-se, tanto nas disciplinas 

com elevado, como com baixo número de incidências de participações 

disciplinares. 

As dissemelhanças encontradas nas preocupações das aulas, são 

relativamente ao clima da aula e à sua atratividade. É nas disciplinas com 

menor incidência de participações que se verifica mais preocupação. Como 

referem Rosado e Ferreira (2011, p. 190), “as ligações emocionais e a gestão 

das emoções destacam-se, assim, como aspetos nucleares da gestão dos 

ambientes de aprendizagem”. É notória uma preocupação na interação 

professor-aluno, nas disciplinas onde a incidência de participações 

disciplinares é reduzida, podendo ser a sua ausência uma das causas dos 

comportamentos de indisciplina. 

De igual modo e num número reduzido, também se verificou, nas 

disciplinas com maior e menor número de incidência de participações 
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disciplinares, a preocupação em relacionar a matéria de ensino com o 

quotidiano e a seleção de exercícios ajustados ao nível dos alunos. Esta 

preocupação, com a seleção dos exercícios ajustados ao nível dos alunos, é 

visível nas disciplinas de Matemática e Educação Física. Em relação à 

preocupação em relacionar a matéria de ensino com o quotidiano, esta foi 

demonstrada nas disciplinas de História e Geografia. 

 

Quadro 7 – Estrutura da aula e preocupações para o planeamento das aulas nas disciplinas 
com mais e menos casos de indisciplina 

  Disciplinas com + 

participações 

(Mat, Fran., Hist.) 

Disciplinas com – 

participações 

(E.F, Ing., Geo) 

Estrutura da 

Aula 

 Revisão da matéria; 

 Transmissão dos 

conteúdos; 

 Resumo da aula. 

4 1 

 Revisão da matéria; 

 Transmissão dos 

conteúdos; 

 Realização de tarefas 

de aplicabilidade dos 

conteúdos; 

 Resumo da aula. 

2 2 

 Revisão da matéria; 

 Ensino de conteúdos 

através de tarefas de 

aplicabilidade dos 

conteúdos; 

 Resumo da aula. 

0 2 

Preocupações 

Matéria de Ensino 6 5 

Aula Atrativa, Clima Positivo 2 3 

Relacionar a matéria de ensino 

com o quotidiano 
1 1 

Seleção de Exercícios ajustados 

ao nível dos alunos 
1 1 
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Metodologias de ensino – vantagens e desvantagens 

O Quadro 8 espelha a perceção dos professores relativamente às 

metodologias que utilizam. Nas disciplinas com menor incidência de 

participações disciplinares, a preocupação com metodologias que envolvam os 

alunos nas aprendizagens é ligeiramente superior. Para seu prejuízo, os 

professores relatam ser comum que sejam os alunos que não se envolvem nas 

tarefas, aqueles que perturbam a aula. 

 

“Utilizo este método (demonstrativo), porque vejo que os alunos 

motivam-se e participam na aula, mas os alunos que não querem 

aprender, mesmo com esta estratégia é difícil cativá-los, para além 

que perturbam a aula e tenho de chamá-los à atenção”. (Entrevista 

2) 

 

“Gosto de utilizar o trabalho a pares (método colaborativo), uma vez 

que os alunos vão-se ajudando mutuamente e trocam ideias entre si, 

no entanto, não é recorrente realizar este tipo de trabalho com mais 

de 2 elementos, uma vez que torna-se demasiado barulho na sala e 

os alunos distraem-se mais”. (Entrevista 7) 

 

As disciplinas com maior incidência de participações disciplinares 

centram-se na facilidade de transmissão de conteúdos – método expositivo –, 

sendo esta a principal vantagem mencionada. Contrariamente, as 

desvantagens apontadas, para estas metodologias de ensino, são a reduzida 

envolvência dos alunos na sua aprendizagem, bem como a dificuldade em 

manter os alunos concentrados durante longos períodos de tempo. Isto mesmo 

é corroborado por Lopes (2003), ao expor diversas lacunas do método 

expositivo, como sejam: entediante para o recetor, torna os alunos passivos, 

perda da motivação, curiosidade e criatividade e uma compreensão limitada, 

uma vez que não promove o pensamento reflexivo do aluno. 
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“A estratégia de utilizar o método expositivo é adotada, porque é uma 

forma rápida e fácil de transmitir os conteúdos, mas noto que é difícil 

manter os alunos atentos durante toda a aula, principalmente as de 

90minutos”. (Entrevista 9) 

 

A Matemática, como apresentado no Quadro 8, é a que difere neste 

grupo das disciplinas com mais participações disciplinares. Apesar de utilizar o 

modelo demonstrativo e o trabalho colaborativo, com as vantagens 

supracitadas, a professora refere como desvantagens o facto dos alunos nem 

sempre apresentarem capacidade de trabalhar de forma autónoma e a 

existência de alunos não envolvidos nas tarefas, os quais perturbam as aulas. 

A estes acontecimentos pode estar associado o facto da disciplina de 

Matemática apresentar baixo sucesso escolar. 

 

“Este modelo (demonstrativo) é o mais ajustado para a disciplina da 

Matemática, uma vez que é transmitida a matéria e os alunos de 

seguida vão aplicá-la, sendo que a estratégia dos alunos resolverem 

os exercícios a pares, é uma forma de estes ajudarem-se entre si. 

Mas vejo que os que não querem trabalhar, só distraem o colega e 

vários alunos demonstram que não sabem trabalhar de forma 

autónoma, porque se não estiver à “volta” deles, eles não trabalham”. 

(Entrevista, 10) 

 

Verifica-se que tanto o trabalho cooperativo, como o modelo 

demonstrativo apresentam a vantagem de manterem os alunos envolvidos nas 

aprendizagens e na aprendizagem com os pares. No entanto, os seus pontos 

fortes também são o seu ponto fraco, uma vez que a principal desvantagem 

relatada pelos professores é que os alunos não envolvidos na tarefa perturbam 

a aula. 

  



  

93 
 

Quadro 8 - Metodologias de ensino predominantemente utilizadas e respetivas vantagens e 
desvantagens enumeradas 

Metodologias 

de Ensino 

Disciplinas 

com + 

participações 

(Mat, Fran., 

Hist.) 

Disciplinas 

com – 

participações 

(E.F, Ing., 

Geo) 

Vantagens Desvantagens 

1 - Método 

Expositivo 
4 1 

Facilidade na 

Transmissão de 

conteúdos 

5 

Pouca 

envolvência dos 

alunos na 

aprendizagem 

3 

Difícil 

concentração 

por longos 

períodos de 

tempo 

4 

2 - Trabalho 

Cooperativo 
2 3 

Alunos envolvidos 

na aprendizagem 
4 Alunos não 

envolvidos na 

tarefa 

perturbam a 

aula 

5 
Aprendizagem 

com os pares 
6 

Desenvolvimento 

Social 
3 

3 – Método 

Demonstrativo 
2 4 

Alunos envolvidos 

na aprendizagem 
6 

Alunos não 

envolvidos na 

tarefa, 

perturbam a 

aula 

4 

Aprendizagem 

com os pares 
4 

Nem todos os 

alunos têm 

capacidade de 

trabalhar de 

forma 

autónoma 

2 
Aplicação da 

matéria após 
6 
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Estratégias de controlo disciplinar e seus efeitos 

No Quadro 9 podemos observar que a estratégia predominante relatada, 

pelos professores perante situações de comportamentos de indisciplina, é 

semelhante nas disciplinas com maior e menor número de participações 

disciplinares. Numa primeira instância, a estratégia da maioria dos professores 

é chamar o aluno à atenção, através da reflexão em conjunto sobre as suas 

atitudes. Se o aluno reincidir no mesmo comportamento ou apresentar novo 

comportamento de indisciplina, o professor procede ao reencaminhamento do 

aluno para a SED, com posterior falta disciplinar. Em menor número, 

professores há que enviam o aluno diretamente para a SED. É de salientar 

uma situação isolada, nomeadamente, a alteração de lugar do aluno aliada à 

reflexão conjunta, sobre a medida tomada; somente em caso de ineficácia 

desta estratégia é que o aluno é reencaminhado para a SED. 

 

Quadro 9 - Estratégias utilizadas para com os comportamentos de indisciplina dos alunos e o 
resultado obtido com as mesmas 

 

Estratégias para 

comportamentos de 

indisciplina 

Distribuição 
Resultado obtido com 

as estratégias 
Distribuição 

Disciplinas 

com + 

participações 

1- Reflexão em 

conjunto com o aluno 

sobre as suas ações, 

se não existirem 

alterações de 

comportamento 

reencaminhamento 

para a SED. 

3 

É influenciada pelo perfil 

do aluno. Quando o 

aluno é empenhado, a 

estratégia é bem 

sucedida, quando o perfil 

do aluno é de 

descompromisso com a 

disciplina, a estratégia 

não surge efeito. 

2 

A alteração de 

comportamento não é 

percetível 

1 

2 – Reencaminhamento 

diretamente para a 

SED. 

 

2 

A alteração de 

comportamento não é 

percetível 

1 

A longo prazo, as 

alterações têm surtido 

efeito.  

 

1 
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3 – Alteração do aluno 

de lugar, levando-o à 

reflexão da sua atitude, 

reencaminhamento 

para a SED. 

1 

É influenciada pelo perfil 

do aluno. Quando o 

aluno é empenhado a 

estratégia é bem 

sucedida, quando o perfil 

do aluno é de 

descompromisso com a 

disciplina, a estratégia 

não surge efeito. 

1 

Disciplinas 

com - 

participações 

 

1- Reflexão em 

conjunto com o aluno 

sobre as suas ações, 

se não existirem 

alterações de 

comportamento 

reencaminhamento 

para a SED.  

 

4 

É influenciada pelo perfil 

do aluno. Quando o 

aluno é empenhado a 

estratégia é bem 

sucedida, quando o perfil 

do aluno é de 

descompromisso com a 

disciplina, a estratégia 

não surge efeito. 

1 

A alteração de 

comportamento não é 

percetível 

3 

2 – Reencaminhamento 

para a SED 

diretamente. 

1 

A alteração de 

comportamento não é 

percetível 

1 

 

 

No Gráfico 3, podem ser observados os resultados que os professores 

referem em consequência das estratégias utilizadas. Quanto aos resultados 

obtidos com as diversas estratégias, o padrão que se verifica é o seguinte: nas 

disciplinas com menor número de participações, as alterações de 

comportamento tendem a não ocorrer; não obstante, foi mencionado, de forma 

isolada, que o sucesso da estratégia depende do perfil do aluno.  

Em contrapartida, nas disciplinas com maior número de participações 

disciplinares, é referido mais vezes que o sucesso das estratégias se deve ao 

perfil do aluno, seguido da não alteração de comportamento por parte do aluno. 

Ainda que de forma isolada, também foi referido que as estratégias a longo 

prazo têm surtido efeito. Este caso particular foi mencionado por uma 

professora que lecionava apenas no secundário há muitos anos consecutivos 
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(baixo número de ocorrências de comportamentos de indisciplina), mas que 

este ano voltou a ter uma turma do 3º ciclo (7ºano).  

 

“Há já muitos anos que leciono no secundário e não tinha problemas 

de disciplina há muitos anos, mas com o meu 7º ano, foi uma luta 

constante desde o início do ano letivo, mas acho que a longo prazo 

as estratégias estão a ter alguns resultados”. (Entrevista, 3) 

 

É possível que esta exceção se deva ao facto da professora se ter 

começado a ajustar ao perfil dos alunos. 

 

 

Gráfico 3 – Resultado das estratégias implementadas 

 

 Nas disciplinas com maior número de casos de indisciplina, o 

insucesso das estratégias é, sobretudo, conferido ao perfil do aluno. Já nas 

disciplinas com menor número de casos de indisciplina, é referido que as 

estratégias poderão não surtir efeito, devido às metodologias de ensino 

adotadas. É possível que a justificação se deva ao facto de, nas disciplinas 

com menor número de participações disciplinares, as metodologias adotadas 

serem dinâmicas e implicarem o envolvimento dos alunos. Por consequência, 

3
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4
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os alunos de perfil sem orientação para a escola são os que apresentam 

comportamentos de indisciplina.  

Nas disciplinas com maior número de participações disciplinares, as 

estratégias apresentam os resultados de acordo com o perfil dos alunos. 

Conforme se pode ver no Quadro 8, a principal metodologia utilizada nestas 

disciplinas é a expositiva. Ora, como refere Lopes (2003), a principal 

dificuldade desta metodologia é, precisamente, manter os alunos concentrados 

durante longos períodos de tempo, ao mesmo tempo que estes não estão 

envolvidos nas aprendizagens. A conjugação destes elementos pode 

condicionar, não apenas os alunos sem perfil orientado para a escola, mas 

também os restantes alunos. Ou seja, se estas metodologias forem percebidas 

como “entediantes” pelos alunos, há espaço para casos de indisciplina.  

Segundo Garcia (2006), a indisciplina ocorre devido a determinadas 

contrariedades observadas no quotidiano das práticas pedagógicas, devido a 

ruturas e tensões produzidas por alunos, tanto nos acordos sancionados pela 

escola, particularmente na sala de aula, como em relação às expetativas 

tácitas sobre a conduta da escola. 
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6.2.7 Conclusão 

Os dados evidenciaram a ausência de padrão nas disciplinas com mais 

e menos participações, isto é, estas não se distribuem de forma similar em 

grupos disciplinares (artes, letras, ciências). 

A distribuição de participações por disciplinas no 3º ciclo e no ensino 

secundário são distintas. Ou seja, não se verificam as mesmas disciplinas com 

maior e menor número de participações disciplinares. 

Os problemas de indisciplina estão presentes sobretudo no 3º ciclo de 

ensino. No ensino secundário estes problemas são reduzidos. 

Os dados evidenciaram que os comportamentos de indisciplina mais 

frequentes foram as violações dos deveres de respeito e correção nas relações 

com os elementos da comunidade escolar (grau 2). 

As disciplinas com menor incidência de participações disciplinares 

(Geografia, Inglês e Educação Física) apresentam aulas dinâmicas, com 

estratégias de ensino diversificadas. Nas disciplinas com maior número de 

participações (Francês, História e Matemática), a transmissão de conteúdos é o 

cerne da aula, havendo uma preocupação reduzida com a envolvência dos 

alunos nas aprendizagens. 

Nas preocupações que os professores apresentam para o planeamento 

das aulas, o cuidado com a matéria de ensino destaca-se, quer nas disciplinas 

com elevado, quer com baixo número de participações disciplinares. As 

diferenças encontradas nas preocupações das aulas estão relacionadas com o 

clima da aula e a sua atratividade. É nas disciplinas com menor incidência de 

participações que esta preocupação é superior.  

Existe preocupação em relacionar a matéria de ensino com o quotidiano 

e na seleção de exercícios ajustados ao nível dos alunos, tanto nas disciplinas 

com maior, como nas disciplinas com menor número de incidência de 

participações disciplinares. 

Nas disciplinas com menor incidência de participações disciplinares, a 

preocupação com metodologias que envolvam os alunos nas aprendizagens é 

ligeiramente superior. Para seu prejuízo, os professores relatam que é comum 
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serem os alunos que não se envolvem nas tarefas, aqueles que perturbam a 

aula. 

Os professores, das disciplinas com maior incidência de participações 

disciplinares, centram-se na facilidade de transmissão de conteúdos, método 

expositivo, sendo esta a principal vantagem mencionada. Em contraponto, 

como desvantagens, é referido que, nestas metodologias de ensino, os alunos 

apresentam uma baixa envolvência na sua aprendizagem, bem como 

dificuldade em manter os alunos concentrados durante longos períodos de 

tempo  

Numa primeira instância, perante comportamentos de indisciplina, a 

estratégia da maioria dos professores era realizar uma chamada de atenção ao 

aluno, através da reflexão em conjunto sobre as suas atitudes. Se o aluno 

reincidir no mesmo comportamento, ou se tiver outro comportamento 

desajustado, o professor procede, então, ao reencaminhamento do aluno para 

a sala de encaminhamento disciplinar (SED), com posterior falta disciplinar. 

Uma das causas que leva os alunos a comportamentos de indisciplina é 

o facto de os alunos não estarem comprometidos com a escola, uma vez que 

as expectativas relativamente à mesma são baixas. Torna-se então 

determinante para a comunidade escolar (conselho executivo e professores) 

identificar as expectativas escolares dos seus alunos e criar condições para 

que se sintam pertencentes à comunidade escolar. 

A criação de núcleos de atividades extra curriculares, (à semelhança das 

ADE), pode ser uma estratégia a reforçar, porquanto esta tipologia de 

atividades, se atender às motivações dos alunos, pode ir de encontro às suas 

expectativas. Este espaço de caráter lúdico, mas também formativo, pode ser 

um auxiliar precioso no combate à indisciplina, principalmente nos alunos do 3º 

ciclo. De facto, a liberdade de escolha da atividade, é uma forma de os alunos 

desenvolverem a dimensão cívica, pleo que a prática desta atividades deve 

incorporar nos seus fins esta componente social, em que os valores e a ética 

sejam profundamente valorizados. Esta parece-me ser uma forma de envolver 

os alunos e comprometê-los com a escola. De facto, a prática de atividades em 
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que se sintam estimulados é essencial à criação de um sentido de pertença e, 

consequentemente, à valorização da escola.  
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7.Considerações Finais e Perspetivas Futuras 

 
Chega assim ao fim esta minha etapa, uma fase da minha vida repleta 

de aprendizagens, experiências e momentos que irão, com certeza, 

acompanhar-me ao longo de toda a vida. Ser professor de EF foi o concretizar 

de um sonho: ultrapassei assim mais uma etapa e conquistei a certeza de que 

esta profissão é a minha paixão. 

O EP foi vivido intensamente, sendo necessário lutar para alcançar este 

sonho. Apesar dos diferentes momentos de maior ansiedade e dificuldades, 

sinto que foi um dos anos de maior aprendizagem ao longo da minha vida. O 

desafio foi constante, obrigando-me a transcender e a ser um pouco melhor a 

cada dia. Na relação com as pessoas, senti que posso ser um “valor 

acrescentado” na comunidade profissional em que me insiro. Ajudar outras 

pessoas é algo que me faz sentir realmente bem, e é por isso que esta é uma 

profissão tão nobre.  

A “minha” turma também foi fundamental neste processo. As 

individualidades e personalidades distintas tornaram este desafio mais 

completo e repleto de aprendizagens. Aprendi a tratar os alunos como seres 

únicos que são e a procurar as melhores estratégias para cada um, de acordo 

com as suas singularidades. A verdade é que eram meninos e meninas 

genuínos e que transformaram este ano repleto de alegrias e conquistas. A 

relação criada com os alunos da turma contribuiu para que aproveitasse este 

ano até ao último momento, pois nunca foi uma obrigação lecionar nesta turma. 

Pelo contrário, as aulas foram sempre momentos de crescimento pessoal e 

profissional. 

O EP apresentou-se como uma oportunidade única para o meu 

desenvolvimento, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, na medida em 

que me permitiu vivenciar a realidade escolar. Na verdade, foi a única forma 

real de desenvolver as minhas competências e capacidades associadas ao 

ensino da EF. Todavia, tenho consciência que a formação para o ensino é 

contínua e inacabada, fazendo do EP um capítulo estruturante na minha 

história... que agora se iniciou, enquanto profissional. 
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Este Estágio Profissional chega assim ao fim, fazendo-me sentir 

preparado para o que aí vem na minha vida. Espero conseguir exercer naquele 

que é o meu sonho e que, ao longo de muitos anos, foi o guia para as decisões 

a tomar. O meu maior desejo é que esta enorme e gratificante experiência na 

escola, como professor, seja a primeira de muitas. Assim, a minha expectativa 

é a de vir exercer esta profissão e, assim, influenciar e servir de exemplo aos 

alunos das escolas onde lecionarei. 
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9. Anexos 

Anexo 1 – Ficha de Registo de Bonificações - MED 

 
Ficha de Registos de Bonificações 

 
 

 

Critérios Pontuação 

A 3 A 4 A 5 A 6 

Assiduidade (1ponto)     

Pontualidade (1ponto)     

Bom Comportamento (1ponto)     

Vir equipado (1ponto)     

 

Critérios Pontuação 

Fair-Play Aula 4 Aula 6 

Respeita as decisões dos árbitros (3pontos)   

Respeita os adversários (3pontos)   

 

Critérios Pontuação 

Torneio Aula 4 Aula 6 

Vitória   (5 pontos) 
Empate (2 pontos) 

  

 

 Quadro de Pontuação da Época Desportiva 

Equipas Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 
Pontuação 

Final 

Classificação 
Final 

Equipa 1 
 

-  
      

Equipa 2 
 

  
      

Equipa 3 
 

  
      

Equipa 4 
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Anexo 2 – Ficha de Jogo - MED 

 

  

Ficha de Jogo 

 

 

 

 

  

  

Nº 
Jogo 

Equipa 
1 

VS Equipa 
2 

Campo Contagem Resultado Equipa 
Vencedora 

  x    x  

  x    x  

  x    x  

  x    x  

  x    x  

  x    x  
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Anexo 3 – Exemplo de Quadro Competitivo - MED 

 
 

Quadro Competitivo 

 

 

 
Classificações 

Classificação Equipas Jogos Vitórias Empates Derrotas Pontos 

1ºLugar 
Ladrões 3 2 1 0 12 

2ºLugar 
Peixes 3 1 2 0 9 

2ºLugar 
Noobs 3 1 1 1 7 

4ºLugar 
Azeiteiros 3 0 0 3 0 

  
 

Equipas 

1 - Noobs 

2 – Os Ladrões de 
Paysafes 

3- Os Azeiteiros 

4- Peixes fora 
d’água 

Esquema da 
prova: 
1 - 1x2 e 3x4 
2 - 1x4 e 2x3 
3 - 1x3 e 2x4 

Nº 
Jogo 

Equipa 1 VS Equipa 2 Campo Resultado Pontos 

1 Noobs x Ladrões 1 4 X 6 Ladroes 

2 Azeiteiros x Peixes 2 6 x 7 Peixes 

3 Noobs x Peixes 1 6 x 6 Empate 

4 Ladrões x Azeiteiros 2 7 x 2 Ladrões 

5 Noobs x Azeiteiros 1 10 x 8 Noobs 

6 Ladrões x Peixes 2 5 x 5 Empate 


