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Resumo 

 

O Estágio Profissional constitui-se como a derradeira etapa da formação inicial, 

na qual o Estudante Estagiário é confrontado com a fusão das ações teóricas e 

práticas e, com a imprevisibilidade de um contexto real de prática. Durante este 

percurso, depara-se com algumas adversidades, refletindo sobre elas, 

procurando desenvolver-se profissionalmente. No Relatório de Estágio 

apresentado, vem plasmado o processo de construção do puzzle de uma 

estudante estagiária através do desenvolvimento da sua dimensão pessoal e 

profissional, ao longo do estágio profissional. O presente documento encontra-

se organizado em cinco capítulos que representam cada peça que fez parte 

deste processo. Assim, apresenta, sucintamente, as experiências, partilhas e 

momentos vivenciados, com os colegas, professores e alunos, na escola 

cooperante, assim como a importância da relação entre as características 

pessoais e profissionais. O relatório de estágio contempla, ainda um estudo de 

investigação-ação referente à motivação manifestada pelos alunos, ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem e por último é efetuada uma apreciação do 

ano de estágio profissional e uma reflexão sobre perspetivas futuras.   

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

MOTIVAÇÃO; RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO; IDENTIDADE 

PROFISSIONAL
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Abstract 

 

The Professional Internship is the last stage of the initial training, in which the 

Intern is confronted with the fusion of theoretical and practical actions and with 

the unpredictability of a real context of practice. During this course, you are faced 

with some adversity, reflecting on them, seeking to develop professionally. In the 

Internship Report presented, it is granted the process of construction the puzzle 

trough the development oh their personal and professional dimension of a intern, 

along the professional internship. This document is organized into five chapters 

which represent each piece that was part of this process. Thus, presents, briefly, 

my experiences, sharing and moments lived with colleagues, teachers and 

students in cooperanting school, as well as, the importance of the relationship 

beteween personal and professional characteristics. The Internship Report it also 

includes a study of action research reference to student motivation, throughout 

the teaching-learning process and finally, is made an appreciation of the year of 

professional internship and a reflection on future perspectives. 

KEY WORDS: PROFESSIONAL STAGE; PHYSICAL EDUCATION; 
MOTIVATION; PROFESSOR-STUDENT RELATIONSHIP; PROFESSIONAL 
IDENTITY 
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1. Introdução 

 

O Relatório de Estágio, é um documento no qual vem plasmada, a prática 

do estudante estagiário (EE), ao longo do estágio profissional (EP), relatando as 

experiências vivenciadas, de uma forma singular, pessoal e refletida. Este 

documento enquadra-se na disciplina de EP, integrada no plano de estudos do 

2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, e tem 

como objetivo apresentar como decorreu o processo de construção do meu 

puzzle, através das peças que fui ganhando ao longo deste EP.  

A orientar-me na elaboração deste documento, tive a Professora 

Orientadora (PO) e a Professora Cooperante (PC), assim como no decorrer 

deste longo processo de EP. Este pode ser entendido como um espaço de 

construção da profissão, sendo um ponto de articulação entre as dimensões do 

pensar, fazer, sentir, partilhar e decidir, pelo seu contexto e riqueza de 

experiências (Queirós, 2014a). O EP promove a relação entre a ação teórica e a 

ação prática, servindo-se esta última, do conhecimento que auxilia o indivíduo a 

perceber e realidade em que se encontra (Batista & Queirós, 2013). Assim, o EP 

apetrecha o EE de utensílios que contribuem para o desenvolvimento das suas 

capacidades, com base nas experiências significativas e na reflexão, já que “a 

formação deve estimular uma perspetiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas 

de autoformação participada” (Nóvoa, 1992a). 

Este documento encontra-se estruturalmente dividido em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo é referente à “Introdução”, que tem como objetivo apresentar 

a pertinência deste relatório de estágio e enquadrar a minha prática ao longo do 

ano de estágio. No segundo capítulo, correspondente ao “Enquadramento 

Pessoal”, no qual procurei discorrer um pouco sobre aquilo que foram as minhas 

vivências desportivas, anteriores e qual a sua implicação na minha escolha pela 

área do desporto e, sobre as expectativas que tinha sobre o EP e que rumo é 

que eu tomaria neste processo. O terceiro capítulo diz respeito ao 

“Enquadramento da Prática Profissional”, no qual é feito um enquadramento da 

prática legal e institucional do EP, assim como são apresentadas as 
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particularidades deste processo e as características da escola cooperante e dos 

vários grupos que fizeram parte deste percurso. No quarto capítulo, 

“Enquadramento Operacional”, é feita uma apreciação das diversas fases 

inerentes ao estágio pedagógico. Este capítulo encontra-se, ainda, dividido em 

três áreas: a área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, que 

contempla a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação; a área 2 – 

Participação na Escola/ Agrupamento de Escolas e Relação com a Comunidade, 

referente à participação do EE, em atividades não letivas, que fazem parte da 

comunidade escolar em que está inserido; a área 3 – Desenvolvimento 

Profissional, relativo ao contributo da reflexão e da investigação sobre a prática 

no desenvolvimento profissional do EE, no qual está contemplado o estudo de 

investigação-ação. O quinto capítulo, “Conclusão e Perspetivas para o Futuro”, 

apresenta uma apreciação do ano de estágio profissional e, ainda, uma reflexão 

perspetivando os meus objetivos futuros com base no processo pelo passei.  
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2. Enquadramento Pessoal 

 

Assim que um indivíduo nasce começa o processo de construção da sua 

história, reconhece-se como humano, faz parte de uma cultura, de uma 

sociedade e tem uma história de vida que marca a sua identidade pessoal 

(Monteiro & Ferreira, 2011). Cada um com a sua história, mas construída a par 

e passo com aqueles que o rodeiam, em constantes interações com estes e com 

o meio. As sucessivas socializações vivenciadas pelos indivíduos ao longo da 

vida prosseguem “durante a formação inicial e continua ao longo de todo o 

percurso profissional” como disse Albuquerque, Pinheiro e Batista (cit. por 

Gomes et al., 2014, p. 169), influenciando as crenças e conceções manifestadas 

pelos futuros profissionais. Referente à docência é pois, durante o período de 

formação que o indivíduo aspirante ao ofício tem o seu primeiro contacto com os 

contornos da docência, construindo “uma imagem sobre a profissão a partir das 

situações experienciadas ou observadas enquanto alunos e enquanto 

estagiários”(Queirós, 2014a), representações e reinterpretações estas que 

assumem um papel fundamental nas decisões que são tomadas.  

 Assim tem início a viagem do sujeito pela construção da sua identidade 

profissional (IP), a qual resulta de “um jogo complexo de processos de formação 

e socialização, que não descarta a ação social da pessoa de cada (candidato a) 

professor, e que, por isso mesmo, não pode ser reduzido a processos 

unidirecionais de transmissão, assimilação e reprodução social” (Graça, 2014, p. 

45), constituindo-se como um processo dinâmico, nunca acabado e interativo 

(Nascimento, 2007, p. 208).  

A formação inicial, assim como a socialização antecipatória, constitui-se 

como um marco essencial na construção da IP, que “além da transmissão do 

conhecimento, deve fazer a apologia da reflexão crítica, estimulando o estudante 

a questionar-se continuamente sobre os próprios conteúdos” (Batista & Pereira, 

2014, p. 86). É deste modo que, indivíduos diferentes, com socializações 

antecipatórias diferentes e com uma formação inicial semelhante, vão mediando 

a sua história (Chaix cit. por Gomes et al., 2014, p. 188), marcadamente 

diferente.   
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2.1. A construção da Peça do Puzzle 

 
 

“Quando era criança 

Vivi, sem saber, 

Só para hoje ter  

Aquela lembrança”  

Pessoa (cit. por Cardoso et al., 2011, p. 52) 

  

Uma nova peça de puzzle foi criada. Ainda que pequenina e com o seu valor, 

esta peça começa desde logo a contar uma história, mas sozinha ela não consegue 

completar o quebra-cabeças. A sua família e amigos serão as primeiras peças a quem 

ela se vai juntar para começar o seu puzzle… 

Uma bebezinha, empurrada pela mãe no seu carrinho, lá ia ela todos os 

domingos ver os jogos de futebol do pai. Ao longo do tempo a menina foi 

crescendo e a febre pelo futebol cresceu com ela, assim como o facto de ser 

sportinguista. Mas também era impossível isso não acontecer, com um pai 

ferrenho como o dela.  

 Fosse nas brincadeiras em casa com os primos ou na escola a jogar 

futebol com os amigos, a ver jogos de futebol com o pai e até a tirar a paciência 

à mãe por causa dos patins, a envolvência no desporto era uma constante. Já 

fazia parte da rotina, se o desporto não fizesse parte do seu dia, algo não estava 

bem. Mas foi por volta dos 5/6 anos que os seus pais a inscreveram nas aulas 

de natação. Bem, como ela adorava a natação! Para além de poder experienciar 

um meio diferente com uma liberdade de movimentos distintos, podia partilhar 

essas experiências com as amigas. Contudo, esta vivência terminou aos 13 

anos, por contingências do contexto e também pela sua disponibilidade para o 

efeito.  

 Assim que iniciou a sua viagem pelo segundo ciclo passou a ter menos 

tempo para brincar na aldeia com os seus amigos e primos, no entanto, 

encontrou no desporto escolar uma equipa de futsal feminino, iniciada pelo seu 
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professor de educação física (EF) e que se manteve até ao final do ensino 

secundário, realizando jogos a nível distrital e regional. Contudo o bichinho pelo 

futebol teimava em permanecer nesta menina e com quinze anos, ingressou 

numa equipa de futsal federada, a nível distrital, sempre acompanhada pelas 

suas amigas. 

 Terminado o ensino secundário, a escolha pelo curso a seguir era uma 

decisão muito importante que ela tinha que tomar. Tantos pontos de 

interrogação, tantas questões que esta menina precisava de dar resposta. Na 

verdade, a decisão não foi assim tão difícil, talvez por força das suas vivências 

anteriores. Não consegue afirmar que foi esta ou aquela experiência que a 

impeliram a seguir a área do desporto, simplesmente era o que ela gostava, 

aquilo que ela vivenciava no quotidiano.  

 Chegou o dia de serem revelados os resultados das candidaturas e a 

ansiedade começou a ser mais e mais, até que finalmente ficou a saber que tinha 

entrado no curso de Licenciatura em Desporto e Atividade Física, na Escola 

Superior de Educação de Viseu. Três anos num verdadeiro rodopio, sempre de 

mochila às costas de um lado para o outro, ora a ir para as piscinas, ora a ir para 

a pista de atletismo, boleias para aqui, boleias para acolá. Era uma nova 

aventura.   

 Findada a licenciatura, uma nova etapa se seguiu, o mestrado. As 

brincadeiras em criança com as irmãs, em que ela era a professora e fazia das 

irmãs suas alunas, parece que tinham alguma razão de ser, uma vez que acabou 

por entrar no Mestrado em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e 

Secundário, na FADEUP, juntamente com uma amiga que ela fez durante os três 

anos de licenciatura.  

 Essa menina sou eu, Jéssica, nascida há 23 anos, numa pequena vila do 

Distrito de Viseu. Aqui me encontro, no último ano de mestrado, a relembrar o 

percurso que fiz até agora e o que me fez escolher esta área. Talvez nada ou 

talvez tudo, não sei dizer, mas acho que as vivências que tive em criança 

contribuíram em grande parte para a minha decisão.  
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2.2. A idealização do puzzle  
 

Parar, olhar e pensar. Visualizar como será o puzzle quando montado, e todo o 

processo pelo qual vai passar essa peça… 

 

O desconhecido assaltou-me de sonhos, expectativas e incertezas, 

idealizando na minha cabeça cada uma das partes pertencentes ao estágio, 

como quando olho para cada uma das peças de um puzzle antes de o começar 

a montar.  

 Como quando estou perante um puzzle e fico assoberbada questionando-

me como vou conseguir terminar mais um quebra-cabeças, também as 

expectativas sobre o estágio me invadiram com questões.  

As aspirações eram elevadas e o entusiamo também, mas com uma 

pitada de receio a vários níveis. O contexto que iria integrar, quem seriam os 

colegas estagiários, a professora cooperante (PC) e a professora orientadora 

(PO), como seria a turma residente e se seria eu uma boa professora. Eu 

conhecia um contexto escolar tendo em conta a minha socialização 

antecipatória, que “(…) sedimenta também ideias explícitas, imagens, crenças, 

estereótipos e teorias subjetivas sobre o bom e o mau ensino, a boa e a má aula; 

sobre o que é ser professor e como se aprende a ensinar” (Graça, 2014, p. 57). 

Mas, será que o contexto em que me iria encontrar, me proporcionaria situações 

semelhantes ou seria completamente diferente? Certamente me traria 

mudanças. Não é que seja algo negativo, bem pelo contrário, mas o meu receio 

situava-se ao nível do impacto que a minha personalidade teria no desenrolar do 

meu estágio, na relação com os demais agentes envolvidos no processo, 

indagando-me quanto à minha capacidade de dar resposta às mudanças que 

iriam ocorrer. O ano de escolaridade que me estaria destinado. Era também uma 

angústia. Afinal era para eles que eu ia projetar o processo de ensino-

aprendizagem ao longo de um ano letivo e era perante eles que eu ia vestir a 

pele de professora, quando até então só tinha vivido o ensino na condição de 

aluna. Lá no fundo eu queria era ficar responsável por uma turma de quinto ano, 

estando convencida de que teria mais facilidade em construir uma relação 

professor-aluno com alunos mais novos, do que com os mais velhos. 
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Também me questionei sobre o núcleo de estágio (NE). Sobre a sua 

constituição e expectando construir uma boa relação com os meus colegas 

estagiários, pautada pelo espírito de equipa, a boa disposição e troca de 

experiências em prol de ações individuais e coletivas eficientes e eficazes.  

E se no estágio profissional (EP) o estudante-estagiário (EE) tem a 

responsabilidade de conduzir o processo de ensino aprendizagem de uma 

turma, este procedimento é feito com o acompanhamento do PC (Batista & 

Queirós, 2013) em estreita ligação com o PO da faculdade. Relativamente a 

estes membros constituintes do NE, procurava neles, a exigência, a orientação 

necessária e o auxílio quando precisasse, expectando que me dessem 

autonomia, com conta, peso e medida, para que eu pudesse experienciar ao 

máximo a função de professor, com os aspetos positivos e menos bons que a 

profissão contempla. 

Mas a realidade não correspondeu exatamente às expectativas. A 

começar pela minha turma residente (TR) que acabou por ser uma turma de 

ensino secundário. Pensava que seria mais difícil estar perante um 11º ano, 

ainda que agora, comparando esta com a minha atitude na turma do 5º ano as 

diferenças tenham sido notórias, principalmente no à vontade no que à condução 

das aulas, diz respeito.  

Relativamente ao NE, a realidade ultrapassou as minhas expectativas, 

transformando-se num grupo coeso, caracterizado pela boa disposição e bom 

ambiente entre os elementos e pelo espírito de grupo que foi sempre crescendo.  

Quanto ao grupo de educação física (GEF), não sabia o que esperar, mas 

devo dizer que receberam os EE muito bem, manifestando a sua vontade de 

ajudar no que fosse preciso, integrando-nos no contexto a que havíamos 

chegado. Uma escola com boas condições, dotada de várias instalações 

destinadas à disciplina de educação física (EF), mesmo que nem sempre tenha 

correspondido ao que era pretendido.  

Contudo, com base no ano anterior ao EP sabia que neste, teria que “lidar 

com as situações reais do processo educativo, tendo por base a reflexão, a 

alteração de atitudes, as crenças irracionais perante tais realidades”(Cunha, 

2008b, p. 59), onde a vivência e compreensão do processo de ensino-
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aprendizagem nele experienciada se assumiam como fundamentais. E aqui sim, 

vivendo o ano de estágio percebi que a realidade do mesmo nem sempre 

correspondeu às expectativas iniciais, as quais se vão transformando em novas 

expectativas com base nas novas vivências. Aqui dá-se continuidade à 

construção de uma IP que resulta da “(…) confluência de uma construção 

individual e simultaneamente social do conhecimento advindo de experiências 

proporcionadas pelos expertise, isto é, detentores do “saberes da prática”” 

(Batista & Queirós, 2013, p. 47). 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Enquadramento Legal e Institucional  

 

O EP é uma unidade curricular pertencente ao segundo ciclo de estudos 

tendo em vista a obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. A sua estrutura suporta-se em requisitos legais, 

institucionais e funcionais, convergindo no estabelecimento das condições nas 

quais os estudantes-estagiários vivenciam a realidade do ensino (Batista & 

Pereira, 2014).  

Ao nível legal, segundo as normas orientadoras do EP, a sua estrutura e 

funcionamento, consideram os princípios decorrentes das orientações 

constantes do Decreto-lei nº43/ 2007 de 22 de fevereiro e o Decreto-Lei nº 79/ 

2014 de 14 de maio1. Para além disso, ainda têm em conta o “Regulamento 

Geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso do 2º Ciclo 

do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário” 

(Batista & Pereira, 2014, p. 87). 

A componente da prática de ensino supervisionada (PES) do EP, tem 

como objetivo a “integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”. De acordo 

com o Regulamento do EP, estas competências profissionais são organizadas 

em três áreas de desempenho, procurando dar resposta ao objetivo. Deste modo 

a área 1 corresponde à Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, a 

qual abrange a conceção, planeamento, realização e avaliação, tendo em vista 

uma intervenção eficaz do EE no processo de educação e formação do aluno, 

na aula de Educação Física. A área 2 diz respeito à Participação na Escola/ 

Agrupamento de Escolas e Relação com a comunidade que engloba as 

atividades não letivas realizadas pelo EE, tendo como objetivo a sua integração 

na comunidade escolar, através de uma intervenção contextualizada, 

                                            
1 Normas 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.   
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corporativa, responsável e inovadora. A área 3 é referente ao Desenvolvimento 

Profissional, na qual estão presentes as atividades importantes na construção 

da competência profissional, através da criação de hábitos de investigação, 

reflexão e ação. 2 

No que diz respeito ao funcionamento da PES, esta decorre numa escola 

cooperante (EC), em NE, constituído por três ou quatro estudantes estagiários, 

pelo PC e pelo PO. Aos EE compete então a condução do processo ensino-

aprendizagem, sob o acompanhamento do PC e também pela supervisão do PO 

como referido anteriormente.  

Assim, de acordo com Batista & Queirós (2015, p. 41) “(…) fica bem 

evidente que a realização do estágio profissional em contexto escolar está 

organizada de forma a garantir a situacionalidade na formação, o que permite 

uma construção profissional mais adequada para a edificação dos contornos da 

identidade profissional”.  

 

                                            
2 Regulamento da Unidade Curricular de Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente o 
grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto 
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3.1.1. Os contornos do Puzzle  
 

“A passagem do aluno a professor estagiário pressupõe uma descontinuidade 

tripartida – da instituição de formação para a escola, de aluno para professor, da 

teoria para a prática -, em que o contexto prático das escolas se destaca como 

aspeto marcante do seu processo de socialização profissional” (Pacheco & Flores, 

1999, p. 54) 

 

Os contornos do puzzle já estão bem definidos e a peça anseia fazer parte de um 

quebra-cabeças… 

 

O EP constitui-se como uma das etapas do processo de formação dos 

docentes, no qual o “(…) estudante-estagiário tem a oportunidade de transformar 

os seus conhecimentos, no sentido de os adequar às exigências contextuais e 

concretas da prática”  (Batista & Queirós, 2013, p. 44). É nele que ocorre a fusão 

entre a ação prática e os constructos teóricos, provenientes de uma formação 

inicial promotora de uma atitude reflexiva, da obtenção de conhecimentos 

técnicos, científicos e pedagógicos e de uma formação pessoal e social, exigidos 

pela função docente (Queirós, 2014a). 

Antecedendo a entrada na profissão docente, o EP surge como um 

espaço de desenvolvimento de competências essenciais ao exercício da 

profissão, na procura de um desenvolvimento profissional em estreita ligação 

com o domínio pessoal, na construção de uma IP, procurando minimizar o 

“choque com a realidade” (Queirós, 2014a, p. 72). 

No contexto de estágio fui apresentada a uma nova realidade, exposta a 

novas situações e a um contexto diferente, o qual exigia um compromisso para 

com um grupo de alunos, no que diz respeito à condução do processo ensino-

aprendizagem. Aqui tive a oportunidade de fazer uso dos conhecimentos 

anteriormente aprendidos, das minhas potencialidades, na superação das 

adversidades e de me reinventar atribuindo novos significados às práticas 

exercidas.  

O EP oferece ainda, ao EE um contexto de prática onde a individualidade 

e o trabalho coletivo produzido pelo NE, são igualmente valorizados e onde o 

processo de orientação por parte do PC e PO “gradualmente se vão esbatendo, 
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levando o estagiário da “periferia” à centralidade do processo de condução do 

ensino” (Batista & Pereira, 2014, p. 91).  

Deste modo, o EP é no meu entender, um lugar de manutenção e 

continuação da aprendizagem da profissão docente, onde as dimensões do 

pensar, do fazer, do sentir, do partilhar e do decidir se articulam pela riqueza de 

experiências (Queirós, 2014a). 
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3.1.2. A caixa do puzzle  

 

“A escola é, ela mesma, um projeto, cujo grande objectivo é a 

formação de novos cidadãos” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 134) 

 

A peça entrou numa caixa. A estrutura física de armazenamento está criada. Mas 

esta ainda apresenta poucos contornos da imagem final deste puzzle… 

 

Entende-se por instituição uma “norma universal na medida em que 

estabelece modelos de comportamento, regras, noções, padrões e valores que 

funcionarão buscando regular as atitudes e ações dos sujeitos” (Nadal, 2011, p. 

144), com capacidade para construírem uma identidade própria e de influenciar 

o contexto social. Desta forma, também a escola pode ser percebida como uma 

instituição, na medida em que a sociedade tem necessidade de lhe confiar a 

educação dos indivíduos, atribuindo-lhe uma existência oficial, jurídica e 

material, assim como refere o mesmo autor, sem descurar da importância que o 

meio em que está inserida tem.  

 A escola, em particular, é uma instituição que adquire uma “(…) dimensão 

própria, enquanto espaço organizacional onde também se tomam importantes 

decisões educativas, curriculares e pedagógicas” (Nóvoa, 1992b, p. 15). 

Contudo, sendo esta instituição um espaço de educação do Homem é importante 

que as suas dimensões: biológica, psicológica e social sejam valorizadas, assim 

como a relevância que cada uma das peças de um puzzle tem na ocupação do 

seu lugar, começando a construir, a dar corpo ao mesmo.    

 Existe uma “(…) necessidade da Escola ser contemporânea da sociedade, 

quer em termos de valores, quer de orientações, de conhecimentos e de 

práticas” (Queirós, 2002, p. 57). Deste modo, sendo a escola edificada num 

determinado contexto social e cultural, torna-se importante que a ação educativa 

tenha em consideração as pessoas que a constituem, como é o caso dos alunos, 

dos professores, dos auxiliares e até mesmo dos pais, proporcionando 

ferramentas ao indivíduo que lhe permitam integrar a sociedade da qual faz 

parte. As relações que se criam e recriam, através das socializações de cada 

um, vivenciadas em contexto escolar e fora dele, em conjugação com a criação 
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de aprendizagens significativas “(…) que favoreçam o cultivo de atitudes 

saudáveis e o desabrochar das capacidades de cada um com vistas ao 

desenvolvimento das competências que lhes permitam viver em sociedade, ou 

seja, nela conviver e intervir em interação com os outros cidadãos” (Alarcão, 

2001, p. 11) melhorando a educação a cada dia, procurando desenvolver os 

alunos a um nível holístico e eclético.    

 

3.1.2.1. A superfície de realização do puzzle  

 

 

O local ideal para construir o puzzle. Um lugar grande o suficiente para albergar 

todas as peças e os sonhos de cada uma… 

 

A Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas (EBSRF), antigo Liceu 

de D. Manuel II, encontra-se na freguesia de Cedofeita, na cidade do Porto, 

sendo atualmente a sede de Agrupamento do Escolas Rodrigues de Freitas. Esta 

é uma escola potenciadora do desenvolvimento humano e da melhoria da 

qualidade da educação, que visa a formação de cidadãos autónomos que 

consigam dar resposta às necessidades da sociedade, assumindo a premissa 

de uma “Educação para todos”.  

Esta escola apresenta uma oferta formativa, desde o 2º ciclo até ao ensino 

secundário, o qual dispõem de três cursos de Científico-Humanísticos (Ciências 

e Tecnologias, Línguas e Humanidades, e Ciências Socioeconómicas) e ainda 

um curso Vocacional, perfazendo um total de 1050 alunos. Mas para além disso, 

é ainda referenciada para alunos portadores de deficiência visual e de 

multideficiência3.  

As suas instalações oferecem boas condições para o desenvolvimento das 

mais diversas atividades letivas, sendo em grande parte consequência da 

recente intervenção do plano de melhoria TEIP (Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária) nesta escola. Desta forma, as suas infraestruturas 

                                            
3 Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas 
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incentivam à multidisciplinariedade, servindo também a multiculturalidade que 

lhe está associada.  

Perante esta longevidade iniciada na década de 40, a mudança e a procura 

de inovação pareceram-me que faziam parte da organização e gestão da escola. 

Esta mudança foi muitas vezes referenciada por alguns docentes do grupo de 

educação física, que se deleitavam com as memórias das antigas instalações 

desportivas. Contudo, os ventos da mudança fizeram-se sentir e novos espaços 

surgiram. O Pavilhão Desportivo (PD), o Ginásio Pequeno (GP), o Ginásio 

Central (GC) e o Espaço Exterior, são as infraestruturas que estiveram à nossa 

disposição, as quais foram partilhadas com o Conservatório de Música do Porto. 

Ainda que pautadas pela apresentação de boas condições na sua generalidade, 

o espaço exterior nem sempre foi exemplo disso, aparentado um espaço algo 

desleixado e de recreio para alguns alunos, enquanto estão a decorrer algumas 

aulas, facto que perturbou algumas vezes as aulas de EF de alguns professores. 

Perante aquele cenário, um relato dos factos foi feito pelo GEF à direção da 

escola na procura de resoluções para este problema, contudo nem sempre a 

comunicação entre os vários órgãos hierárquicos é clara, ainda não tendo sido 

encontrada uma solução para a questão levantada ao término deste escrito.   

Segundo Batista & Queirós (2013, p. 47) “a situação do estágio, em contexto 

de prática profissional, constitui uma peça fundamental da estrutura formal de 

socialização inicial na profissão (…)”, a qual decorreu essencialmente nas 

instalações desportivas e que influenciaram a minha prática pedagógica. Cada 

uma destas instalações fez parte do meu percurso, tendo sido nelas que iniciei 

e terminei parte do meu processo. Foi no GP destinado essencialmente à 

ginástica e ao ténis de mesa, pelas características e materiais que apresentava, 

que eu tive o primeiro contacto com aquela que seria a minha TR e onde eu 

lecionei a minha primeira aula de ginástica. O PD foi um espaço que orientava 

as suas estruturas, essencialmente, para a lecionação de modalidades como o 

voleibol, o basquetebol, o futsal e o andebol. Ficou guardado para a minha 

primeira avaliação diagnóstica (AD) e servindo como local de despedida dos 

meus alunos no último dia de aulas. O GC como o local onde foi realizada a 

primeira observação por parte da PO. Relembro este local como aquele em que 
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“no decorrer da aula, no caso a modalidade de voleibol, parecia que tinha ficado muda, eu queira 

falar mas o nervosismo era tanto, que a minha intervenção ao longo de toda aula ia sendo cada 

vez menor” (Diário de Bordo, semana 10). Para além disso foi o espaço ao qual dediquei 

as aulas de badminton do quinto ano e o treino do grupo/equipa do goalball do 

desporto escolar (DE). Por fim o espaço exterior, constituiu-se como o primeiro 

espaço de abordagem do atletismo, tendo ficado marcado, também, por uma das 

observações realizadas pelos meus colegas do NE à minha aula. Para além da 

lecionação do atletismo, fazendo uso das pistas existentes foi, também, um 

espaço destinado à abordagem do futsal, do basquetebol e do andebol. Neste e 

nos restantes espaços, tive a oportunidade de participar no DE do desporto 

adaptado (DA), ficando cada um deles marcado na minha memória através das 

experiências neles vividas.  

A imprevisibilidade na ocupação dos espaços teve, também, um papel 

importante no processo de ensino-aprendizagem, consoante os fatores externos 

intervenientes neste, como foi o caso da chuva. 

 

 “A aula teve início no exterior, no entanto, na segunda parte começou a chover e houve a 

necessidade de continuar a aula no ginásio central, como tal não consegui realizar o último 

exercício planeado para esta aula (…)” (Diário de Bordo, semana 24). 

 

Foram estes os espaços que fizeram parte do meu processo de socialização 

para a profissão docente, tendo eles contribuído para a construção da minha IP 

(Silva et al., 2014).  
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3.1.3. As várias peças do puzzle 

 
“Ninguém pode buscar sozinho (…) Tão somente em comunhão a busca é autêntica” (Freire, 

1973, p. 11) 

 

 

Mais um conjunto de peças para dar sentido ao quebra-cabeças. E só todas juntas é 

que o puzzle é reconhecido, a união das peças nucleares, é essencial. Estimá-las e 

saber reconhecer o seu papel no puzzle é fundamental para não perdermos 

nenhuma… 

 

Tantas e tantas horas que passámos na escola, tantos e tantos minutos 

que estivemos com as mesmas pessoas, que seria fundamental criar uma 

relação harmoniosa entre todos os elementos do NE. O espírito uno na partilha 

de experiências, conhecimentos e trabalho cooperativo desenvolvido num 

processo de “interação e de compartição entre os pares com o auxílio de outros 

mais experientes” (Cardoso et al., 2014, p. 185) como é o caso do PC e do PO. 

Os momentos de reflexão em grupo, guiados pela PC, pautaram cada uma das 

aulas lecionadas, apelando à importância da reflexão, foram como que uma 

imagem de marca deste NE, onde evoluímos individualmente como pessoas e 

na criação da nossa IP, mas também como grupo de colegas de trabalho e de 

amigos.  

 

“As relações até então construídas permitem-me atuar com um nível de confiança maior, 

acabando eu mesma, por me permitir a realizar algumas coisas, que eu habitualmente não 

faria, se não tivesse uma base de apoio tão grande e robusta, como é o caso do nosso núcleo 

de estágio”. (Relatório final do 2º período) 

 

 Cada uma destas pessoas, ímpares e diferentes, se juntaram para formar 

uma bonita parte deste quebra-cabeças. A começar pelas peças maiores, a PO 

e a PC, que assumem um papel predominantemente instrumental, de apoio ao 

estagiário e de gestores do equilíbrio necessário entre o conhecimento 

académico e profissional (Silva et al., 2017).  



- 19 - 
 

Fazendo cumprir a sua missão, a PC, orientou os EE ajudando-os a “(…) 

encontrarem o seu caminho na profissão, tentando articular as perspetivas e 

exigências da escola com as da faculdade” (Silva et al., 2014, p. 119). Deu-nos 

a conhecer a comunidade escolar, cada canto da escola, os ideais desta e o seu 

modo de funcionamento. Como se fosse o exemplar da peça se tratasse 

orientando sem dar todas as soluções do quebra-cabeças, apoiou-nos e 

incentivou-nos, com base nas suas vivências e crenças, nunca deixando de 

manifestar a sua opinião, mas respeitando e apelando sempre à pessoalidade 

de cada um dos EE. Foi uma professora exigente, não apenas com os 

estagiários, mas também com ela mesma, transmitindo a paixão e entrega por 

aquilo que faz.  

A sua presença em todas as aulas fez todo o sentido e toda a diferença. 

Deu a autonomia e liberdade necessárias, mas passando a imagem de que 

estava ali para qualquer eventualidade, transmitindo-me uma sensação de 

segurança.  

 

“Até mesmo a professora cooperante que nos incentiva na procura da transcendência e 

superação das nossas limitações tem um papel muito importante no apoio que nos transmite”. 

(Diário de Bordo, semana 22) 

 

A PO é a representante da FADEUP, que em parceria com a PC coordena 

a supervisão do EE, surgindo como ajuda adaptada às necessidades dos grupos 

de estágio e assegurando a mediação das relações no seu seio valorizando o 

papel e a responsabilidade de cada um, e por outro lado, assegurando a 

transmissão dos conhecimentos académicos aos estagiários (Albuquerque et al., 

2005). As suas crenças e convicções trouxeram-me diferentes e novas 

perspetivas, tendo um impacto distinto ao nível da minha socialização. As 

imponentes nuances desta peça ao nível do conhecimento, deixavam-me 

assustada de cada vez que se avizinhava a sua presença nas minhas aulas. 

     

“ inevitável, a presença da professora orientadora nas nossas aulas, deixa-me sempre nervosa” 

(Diário de Bordo, semana 32) 
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 Mas a verdade é que terminados os noventa minutos de aula, no momento 

de reunião com a presença de todos, o ambiente era tranquilizador e marcado 

essencialmente pela reflexão, promovendo o espírito crítico e de inovação.  

 

“Nestas visitas da professora orientadora o que eu gosto mais é a discussão que se gera no 

núcleo de estágio, quando reunimos para refletir em conjunto sobre as aulas observadas. É um 

espaço de aprendizagem, conhecimento de mim mesma e do trabalho que tenho vindo a 

desenvolver e sobretudo, de reflexão” (Diário de Bordo, semana 32) 

 

 Mas para além da sua pontual presença na escola cooperante, a PO 

disponibilizou-se sempre a esclarecer alguma dúvida e a acompanhar o trabalho 

que eu os meus colegas do NE íamos realizando.  

 O “rock e a amiga” assim fomos apelidadas pela PC, eu e a minha colega 

estagiária e sobretudo amiga. Iniciamos esta construção juntas, sendo uma peça 

estruturante deste quebra-cabeças. Mas rapidamente se juntou a nós o outro 

colega estagiário. Da partilha de conhecimentos, experiências e pontos de vista 

enquanto colegas de estágio, fundamentais ao nosso crescimento profissional, 

passo a passo, criamos os três uma relação de amizade, onde para além das 

conversas sobre o trabalho, se fazia sentir a partilha de gargalhadas e de 

momentos menos bons.   

 Durante todo o EP a entreajuda fez-se sentir, nas tarefas de grupo, que 

exigiam a cooperação entre os membros, onde um bocadinho de cada um de 

nós marcava o trabalho.  

 

“O facto de termos começado esta tarefa juntos, acabou por ser benéfico no auxílio que 

pudemos prestar uns aos outros, verificando mais uma vez o espírito de grupo e entreajuda 

que reina neste núcleo de estágio” (Diário de Bordo, semana 26) 

 

  Mas também ao nível do trabalho individual, no sentido de melhorarmos 

a cada dia, a nossa intervenção na prática pedagógica, na relação com os outros 

e no crescimento pessoal.      

 

“Sei que é um trabalho que tenho que fazer sozinha, mas nem por isso os meus colegas 

estagiários deixam de me incentivar e motivar. A sua participação neste percurso é essencial, 
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oferecendo-me perspetivas diferentes da minha e diferentes entres eles” (Diário de Bordo, 

semana 35) 

 

 Segundo Lave e Wenger (cit. por Batista & Queirós, 2013), a inserção dos 

EE numa comunidade educativa constituída não apenas por alunos, mas 

também por outros professores, pessoal não docente e pais, transmite-lhes um 

sentido de pertença a uma comunidade educativa. Da comunidade educativa 

que acolheu o nosso NE, foi no seio do GEF que uma relação de partilha, de 

conselhos e o sentimento de pertença foram desenvolvidos e vividos mais 

intensamente. Criei mais empatia com uns do que os outros, mas levo comigo 

aprendizagens de cada um deles. Sempre se mostraram disponíveis e 

empenhados em promover o convívio, enaltecendo a boa disposição que se fazia 

sentir neste grupo.  

 Nesta comunidade educativa encontrei, ainda outro NE em EF. O NE do 

ISMAI, que tal como o meu, era constituído por três alunos. Desde logo nos 

demos bem, ainda que não tenhamos passado muito tempo juntos, houve alguns 

momentos de partilha, ajuda e gargalhadas.  

 

“Desta forma, todos os dias temos vindo a trabalhar coletivamente, dentro do núcleo de 

estágio, e por vezes com a ajuda do núcleo de estágio do ISMAI” (Diário de Bordo, semana 12) 

 

3.1.4. Os polos opostos do mesmo puzzle 

 

 “(…) a criança e/ou o jovem ao transformar-se em aluno civiliza-se, integrando-se à 

sociedade através de uma condição cidadã (…)”  (Chaves, 2015, p. 1156). 

 

Se num puzzle todas as peças fossem iguais o mesmo tornava-se monótono. 

Mas se umas têm uma forma mais própria e desafiante, outras são mais expressivas 

pela sua espontaneidade… 

 De um polo para o outro, da TR (11º ano) para TP (5º ano), as exigências 

diferentes entre elas e singulares dentro de cada uma fizeram-se notar. 

Tratando-se de faixas etárias tão distintas e sobretudo de indivíduos com 



- 22 - 
 

vivências e crenças únicas, foi fundamental encarar estes dois desafios como 

que, de dois puzzles diferentes se tratasse.   

Perante níveis tão únicos e diferentes, as aprendizagens foram 

certamente ímpares com cada um deles, assim como a relação que com eles 

estabeleci. Não podia ter encontrado características tão distintas do 11º para o 

5º ano, tendo estas apelando à minha criatividade muitas vezes, na procura de 

novas estratégias e nível de pensamento diferente. Assim contribuíram para as 

minhas conquistas e crescimento da minha dimensão pessoal e profissional, de 

forma tão particular e tão rica.  

 

3.1.4.1. As peças mais desafiantes do puzzle 

 
 

“Eu não sabia o que esperar deles, nem eles de mim, assim como não sabia bem como lidar 

com eles. Contudo, com as questões que foram surgindo houve a necessidade de tanto eu 

como eles mudarmos a postura” (Relatório Final do 1º período)  

 

Se há quebra-cabeças com um grupo de peças mais difícil de encaixar, essas peças 

foram a minha TR. O maior desafio deste puzzle… 

 

 Conhecer o contorno, cada traço e característica de um conjunto de peças 

é essencial para completar o puzzle de forma mais eficiente possível. Deste 

modo, ao iniciar do ano, fiz uma caracterização geral da minha TR, com base 

numa ficha biográfica que eles preencheram, ficando também a conhecer um 

bocadinho de cada um deles.  

 A turma do 11º ano era inicialmente composta por vinte alunos, dos quais 

três eram rapazes e as restantes dezassete, raparigas. Contudo três destes vinte 

alunos nunca apareceram nas aulas de EF uma vez que mudaram de instituição 

escolar. Desta forma, a minha prática pedagógica acabou por ser orientada 

apenas para dezassete alunos, dos quais apenas um era do género masculino, 

situando-se todos eles numa faixa etária entre os 15 e os 18 anos. Esta turma 

manifestou pertencer a nível socioeconómico baixo e com algumas lacunas ao 

nível do agregado familiar, alertando-me para a importância do tato com que teria 
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que abordar determinados assuntos. Para além disso, alguns problemas de 

saúde também foram relatados. Ao nível da visão, alergias, problemas de 

ansiedade e até anemia, dando-me indicadores do nível de intensidade com que 

alguns alunos iriam abordar as aulas de EF. Por outro lado, procurei saber qual 

o interesse da turma pela disciplina e pelo desporto em geral. Perante as 

respostas que obtive, foi possível perceber que muito poucos praticavam alguma 

modalidade desportiva fora do contexto escolar e que alguns alunos afirmaram 

não gostar desta disciplina.  

 Partindo do cenário estabelecido à partida adotei uma postura mais firme, 

criando algum distanciamento para com os meus alunos. Com fama de “Sheilas”4 

e de pouco empenhadas na realização das aulas de EF, sabia que a tarefa a 

este nível não seria nada fácil, constituindo-se o maior desafio de todo este 

quebra-cabeças. Ainda mais, pesou o facto de ser apenas um rapaz entre tantas 

meninas. Por um lado, tinha as meninas donas de si mesmas, pouco 

preocupadas com o que se dizia sobre elas e por outro, o menino empenhado 

em participar ativamente nas aulas, mas que não tinha companhia que fosse 

concorrente com o seu nível psicomotor.   

 Devagar, bem devagarinho, fui-me dando a conhecer aos meus alunos, 

recebendo deles o mesmo “troco”, numa conquista difícil de uns e menos de 

outros, mas que no fim me soube ainda melhor.  

   

3.1.4.2. O grupo de peças mais colorido 

 

 “(…) os meninos do quinto ano chegaram das férias cheios de energia (…)” (Diário de 

Bordo, semana 16) 

 

Num puzzle há sempre aquele conjunto de peças que é mais simples de 

montar. Pelos seus traços, pela sua cor e pela sua expressividade, são tão cativantes 

que rapidamente as restantes peças se relacionam com elas. 

 

                                            
4 Nome atribuído por professor para descrever uma aluna ou conjunto de alunas que apenas se 
preocupam com o seu visual e aparência. 
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A turma do quinto ano foi partilhada por quatro professores, a PC e os três 

EE. Certamente que ainda não tinham tido tantos professores, para uma só 

disciplina.  

Partindo um bocadinho ‘às cegas’ quanto ao seu desempenho motor, 

ficamos a conhecer a TP ao nível das suas características gerais. Era composta 

por vinte e cinco alunos, dos quais onze eram do género masculino e treze do 

género feminino, apresentando uma média de idades de dez anos. Todavia, o 

processo de ensino-aprendizagem foi orientado apenas para vinte e dois alunos, 

uma vez que dois destes alunos tinham necessidades educativas especiais 

(NEE), um de baixa visão e um cego, tendo um professor de apoio para as aulas 

de EF e por último um outro portador de multideficiência, estando na unidade de 

apoio à multideficiência da escola. Dentro dos vinte e dois que realizavam a aula, 

contamos ainda com dois alunos com currículo educativo individual (CEI). Estes 

alunos apenas apresentavam problemas cognitivos que não influenciaram muito 

a sua prestação, nas aulas de educação física. Para além destas informações, 

foi ainda possível apurar que a maioria destes alunos praticava alguma 

modalidade fora da escola, antevendo-se uma predisposição desportiva 

considerável.  

Como crianças que eram chegavam às aulas, cheios de energia prontos 

para a prática. Entre abraços e muito barulho, estes alunos foram ficando cada 

vez mais arrebitados à medida que o ano letivo decorria e consequentemente se 

iam inteirando do novo espaço em que estavam inseridos. No início mais calados 

e sossegados, encontravam-se num contexto diferente daquele a que estavam 

habituados, mas aos poucos e poucos foram-se sentindo mais à vontade, 

acabando o ano muito reguilas e com alguns namoricos à mistura. Contudo, ao 

nível do seu aproveitamento, foram uma turma muito boa. Não se contentavam 

com pouco, buscando sempre por mais e melhor, dedicando-se com afinco a 

cada tarefa. 

Tive a oportunidade de assistir, e foi muito bonito de ver a ajuda que os 

alunos cegos recebiam dos seus colegas normovisuais. Havia sempre um grupo 

de alunos que ajudava os seus colegas a deslocarem-se pela escola. Contudo, 
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esse auxílio foi tornando-se progressivamente menor, pois acabavam por chegar 

atrasados às aulas.  

Relacionar-me com esta turminha foi fácil. Tão espontâneos, sem medo 

de transmitirem o que sentiam, sempre cheios de energia e boa disposição, 

faziam com que aqueles dias ficassem mais coloridos.  
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4. Enquadramento Operacional  

 

4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem.  

 

 A eficácia no processo de treino, dá-se devido a alguns fatores, começando pelo 

conhecimento do conteúdo, que leva o treinador a tomar as decisões relativas às condições de 

prática (gestão do tempo, situações de aprendizagem e a comunicação) e que culmina na 

eficácia do processo de ensino-aprendizagem (Mesquita, 1997). 

 

De acordo com as normas orientadoras do EP, esta área abrange a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação de ensino, que permitem 

estruturar e operacionalizar o processo de ensino-aprendizagem de forma eficaz. 

 O EE deve “construir uma estratégia de intervenção, orientada por 

objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da 

Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e 

formação do aluno na aula de Educação Física”. Neste sentido, este deverá 

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

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

da relação educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno 

e às características dos alunos (…)”, visando alcançar o objetivo enunciado. 5 

  

                                            
5 Normas 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.   
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4.1.1. A instrução que norteia o quebra-cabeças (Conceção) 
 

“Todo o projecto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na concepção 

e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente na 

concepção de formação geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de 

cientificidade e relevância prático-social do ensino” (Bento, 2003, p. 7) 

 

Montar o quebra-cabeças é muito divertido, mas antes é preciso ler as 

instruções que o norteiam, para que este seja montado de forma organizada e 

coerente… 

 

As conceções de ensino, segundo Lam e Kember (cit. por Baptista, 2010, 

p. 15) podem ser definidas como “crenças que conduzem as percepções dos 

professores sobre uma determinada situação”. Contudo, o professor ao 

desempenhar a sua função em interação com os alunos, tem que considerar que 

estes são portadores da sua própria conceção, como tal “as concepções que os 

professores possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com 

quem trabalham reflectem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas 

práticas de ensino” (Graça, 2001, p. 110). Desta forma, foi fundamental que a 

EE projetasse o processo de ensino-aprendizagem, baseando-se nas condições 

gerais e locais da educação, na especificidade da EF no currículo do aluno e nas 

características destes, como referem as normas orientadores do EP. 6 Assim, a 

análise de documentos como o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), 

as competências gerais e específicas definidas pelo GEF, os critérios de 

avaliação gerais do agrupamento e específicos da disciplina, o Projeto Educativo 

do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, regulamento interno da 

EBSRF e o  plano de atividades do GEF, constitui-se como a primeira tarefa 

indicada pela PC, para que retirássemos a informação essencial à organização 

e condução do processo de ensino-aprendizagem.  

                                            
6 Normas 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.   
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“(…) teve lugar uma reunião do núcleo de estágio onde a professora abordou assuntos 

como (…) o regulamento e as regras de funcionamento da escola e da disciplina de educação 

física, de modo a que o bom funcionamento seja uma constante” (Diário de Bordo, semana 1) 

Em primeira instância foi essencial conhecer e perceber o modo de 

funcionamento da escola e da turma, na qual iria decorrer a minha prática 

pedagógica, para, posteriormente, analisar a matéria de ensino em consonância 

com a realidade identificada. Para esse efeito, recorri em primeiro lugar ao 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, que 

apresentava a realidade e especificidades deste agrupamento, assim como a 

missão a que se que propõem, a de fazer da “Educação para todos, um direito e 

um imperativo social”. 7 Após ter uma visão da EBSRF, também através da visita 

à escola que a PC nos proporcionou, mergulhei num nível mais micro, de modo 

ficar a conhecer algumas das características da turma sobre a qual iria incidir a 

minha intervenção.  

Partindo de uma apreciação inicial das características da EBSRF e da 

turma, em NE analisámos o PNEF, em ponderação com as competências gerais 

e específicos, os critérios de avaliação e com o roulement de instalações. O 

PNEF constitui-se como um guia para a ação do professor, apresenta uma 

conceção de EF que se centra “no valor educativo da atividade física eclética, 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso 

do aluno”. 8Este documento ao assumir-se como um guia de orientação da 

prática do professor, apresenta um caráter flexível, uma vez que ao professor 

cabe a responsabilidade de interpretar o conteúdo do documento, de acordo com 

as condições de ensino nas quais está inserido. Assim, no início do ano letivo a 

PC apresentou-nos alguns documentos, elaborados pelo GEF, relativos à 

estruturação do processo de ensino-aprendizagem, com base nos ideais e 

objetivos da EBSRF no geral e da EF, em particular e no PNEF, surgindo, desta 

forma, a idealização de um desenvolvimento holístico por parte do aluno. 

Todavia, o modo de operacionalização deste ideal, não é uniforme, depende da 

                                            
7 Informação retirada do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas 
(2013-2016) 
8  Informação retirada do Programa Nacional de Educação Física do Ensino Secundário (2001) 
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conceção do professor, da turma em questão e das condições em que as aulas 

de EF se realizam.  

Numa análise ao currículo dos alunos do ensino secundário, em particular 

ao do 11º ano, as especificações do PNEF incluem “(…) no 11º e 12º anos, os 

níveis avançados das matérias nucleares tratados até ao 10º ano e todo os níveis 

(Introdutório, Elementar e Avançado) das matérias alternativas”, 9no entanto, a 

minha TR ao logo do processo de ensino, desenvolvido neste ano letivo, não 

demonstrou capacidades ou necessidade de incluir no seu processo de ensino-

aprendizagem, conteúdos e exercícios de nível avançado. Isto é, se o termo de 

análise for esta turma, então, senti ao longo deste EP, que as indicações e 

finalidades, nele apresentadas, são desadequadas para a minha TR. Para além 

disso no PNEF, vem ainda referido que os alunos do 11º e 12º ano, têm um 

conjunto de matérias específicas, alternativas, que devem ser adotadas 

localmente e de acordo com as características e condições especiais existentes 

em cada escola.10 Assim, também a escolha da modalidade alternativa, decorreu 

em grande parte das instalações que eu tinha disponíveis para a minha TR, ao 

longo do ano.  

O plano anual de atividade do GEF, também, foi um dos documentos 

analisados. Os professores do GEF com base nos objetivos definidos para este 

ano letivo, elaboraram um calendário de atividades desportivas, que deve ser 

incluído no planeamento anual de cada turma. Para além disso, o planeamento 

decorreu, ainda do número de horas disponíveis para as aulas de EF, que na 

EBSRF se apresentavam distribuídas por dois blocos de 90 minutos, perfazendo 

um total de três horas, por semana. Este é o número de horas previsto no PNEF 

para o ensino secundário, que apresenta uma distribuição distinta (quatro 

sessões de 45 minutos por semana, ou duas sessões de 45 e uma de 90 

minutos). 

Tendo em conta que os contextos em que os professores lecionam são 

todos diferentes, é lhes exigida capacidade de adaptação às novas 

                                            
 

 
10 Informação retirada do Programa Nacional de Educação Física do ensino secundário (2001) 
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circunstâncias. Deste modo, também a sua conceção de ensino deve ser flexível, 

para que as suas opções vão de encontro à realidade que lhes é apresentada. 

Ainda assim, acredito numa conceção de ensino em que existe aprendizagem 

mútua, entre o professor e o aluno, e na qual o professor promova a autonomia 

dos alunos na tomada decisão e resolução de problemas. Esta conceção vai 

refletir-se na condução do processo de ensino-aprendizagem através do 

planeamento, da realização e da avaliação.  

“De facto, é fundamental que as questões relacionadas com modo como 

se aprende e se ensina sejam alvo de debate sistemático e aprofundado” (Batista 

& Queirós, 2013, p. 43), tendo em conta a diversidade que existe na formação 

inicial e social de professores e a permanente mudança em que a escola se 

encontra. Assim pretende-se um “(…) professor que reflicta sobre as suas 

próprias ideias, sobre a Educação Física e sobre como se produz conhecimento 

(científico, pedagógico) para a Educação Física, ideias que influenciam as 

opções que se fazem a nível didáctico”. (Cunha, 2004, p. 16).  

 

4.1.2. O Plano de Ação (Planeamento) 
 

“(…) o planeamento significa uma reflexão pormenorizada acerca da direcção e do controlo do 

processo de ensino numa determinada disciplina, sendo pois evidente a relação estreita com a 

metodologia ou didáctica específica desta, bem como com os respectivos programas” (Bento, 

2003, p. 8) 

 

As peças do puzzle estão sobre a mesa. Agora é preciso parar, pensar e definir 

um plano de ação, como que de uma missão se tratasse. Qual será o conjunto de 

peças que vamos montar em primeiro lugar e depois qual vem a seguir…. 

  

 “No ensino trata-se de traçar e realizar um plano global, integral e realista 

da intervenção educativa para um período lato de tempo; é a partir dele que se 

definem e estipulam pontos e momentos nucleares, e acentuações do conteúdo” 

(Bento, 2003, pp. 65-66), desta forma ter em consideração os objetivos, 

inerentes aos alunos e processo de ensino-aprendizagem, os recursos 
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disponíveis, a matéria de ensino e prever de que forma as condições externas 

podem influenciar a aula de EF. Assim, de acordo com as normas orientadores 

do EP, a planificação do ensino deve ser efetuada em três níveis: planeamento 

anual, a unidade didática (UD) e o plano de aula (PA) 11, influenciando-se 

mutuamente.   

 Uma vez que o planeamento se assume como “(…) o elo decisivo da 

ligação das exigências programática à situação concreta” (Bento, 2003, p. 58), é 

essencial que o professor saiba fazer a ponte entre os programas, a sua 

conceção de ensino e o contexto de prática real. Assim, quer no início, quer 

durante o EP, a elaboração e remodelação dos documentos referentes ao 

planeamento, foi um desafio constante, no sentido de dar resposta aos 

imprevistos e feedbacks dos alunos, que iam surgindo.   

 

Planeamento Anual 

 

 O planeamento anual constitui-se como “(…) o primeiro passo do 

planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e 

domínio aprofundado dos objectivos de desenvolvimento da personalidade, bem 

como reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso de um ano lectivo” (Bento, 2003, p. 67). Como tal, este nível de 

planeamento apresenta um “(…) plano sem pormenores de actuação ao longo 

do ano (…) os detalhes e demais medidas didáctico-metodológicas são 

reservadas para os planos de unidades temáticas ou didácticas e para o projecto 

de cada aula, porém, numa sequência lógica que aqui tem o seu início”(p. 60). 

Na retaguarda da elaboração do planeamento anual, existe a análise e 

reflexão dos PNEF’s, assim como as normas orientadores e os objetivos, neles 

apresentados. Contudo, como refere o mesmo autor, essas orientações devem 

ser modificadas e reformuladas tendo em conta o contexto em que o ensino vai 

decorrer. Desta forma, foi essencial estender esta análise aos documentos 

                                            
11 Normas 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.   
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elaborados pelo GEF da escola onde decorreu o meu EP e às informações 

relativas à situação da minha TR. 

 A elaboração do meu planeamento anual, foi acompanhada pela PC, 

tendo como ponto de partida o planeamento anual de educação física, realizado 

pelo GEF. No documento em questão, foram definidas as modalidades a serem 

ensinadas para cada ano de escolaridade e para cada período. Assim, em 

consonância com o roulement de instalações, efetuei o planeamento anual da 

minha turma, considerando o tipo de modalidades que se podiam lecionar em 

cada espaço, assim como o número de aulas que eu pretendia distribuir por cada 

uma delas. Desta forma, fui juntando peça a peça, para montar um puzzle 

coerente com a turma em questão e a distribuição das instalações ao longo do 

ano. Outro aspeto relevante na construção do meu planeamento anual, foi a 

escolha da modalidade alternativa. Relativamente a esta, a minha opção recaia 

sobre uma modalidade que os alunos nunca tivessem experimentado e, que de 

alguma forma, suscitasse interesse em querer participar ativamente na aula. 

Deste modo, o facto de ter optado pelo judo, dispondo do GP, para a sua 

lecionação, teve implicações ao nível da extensão de algumas modalidades 

pelos períodos. 

  

Unidade Didática 

 

 As UD’s constituem-se como “(…) unidades fundamentais e integrais do 

processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e 

bem distintas de ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75), tornando-se este 

planeamento o “(…) ponto de computação das indicações gerais e globais do 

programa e do plano anual acerca dos objectivos e matérias para indicações 

detalhadas para as diversas aulas” (p. 91).  

 

“Esta unidade didática foi elaborada tendo em linha de conta os Programas Nacionais 

de Educação Física, os conteúdos programáticos definidos pelo grupo de Educação Física da 

escola, o roulement de instalações, o planeamento anual, o material disponível e sobretudo as 

características da turma em questão (…)” (UD de Voleibol) 
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Este nível de planeamento surge inserido no Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC), o qual é apresentado como um meio de ligação da matéria 

de ensino com a metodologia de ensino (Vickers, 1990). De acordo com esta 

autora, o MEC é constituído por três fases e oito módulos que lhe estão 

subjacentes. Assim, a primeira fase corresponde à fase de análise que 

contempla o módulo 1 (estrutura do conhecimento), 2 (análise das condições de 

aprendizagem/ envolvimento) e 3 (análise dos alunos), na qual se procura 

averiguar uma determinada modalidade, assim como o contexto onde decorre a 

sua lecionação e os alunos que fazem parte do processo de ensino. O módulo 4 

(determinação da extensão e sequência dos conteúdos), 5 (definição dos 

objetivos), 6 (configuração da avaliação) e 7 (desenho das atividades de 

aprendizagem/ progressões) correspondem à segunda fase, a qual diz respeito 

à decisão. Nesta fase são tomadas decisões quanto à extensão da matéria de 

ensino, aos objetivos para o ano letivo, assim como a configuração da avaliação 

e das progressões de ensino. Por fim, a última fase, correspondente ao módulo 

8 (aplicação prática dos conhecimentos), diz respeito à fase de aplicação, na 

qual é operacionalizado o que nas fases anteriores havia sido determinado. 

Perante a função de cada módulo, verifica-se que a UD corresponde ao módulo 

4, a qual implica a escolha dos conteúdos a lecionar em cada modalidade e 

posteriormente distribuir a sua introdução, exercitação, consolidação e 

avaliação, pelas aulas disponíveis para o ensino da modalidade em questão.  

No decorrer do meu EP, a construção das diferentes UD’s e respetivos 

MEC’s, tiveram inícios distintos, isto é, em modalidades como a ginástica, o 

atletismo e o judo, estes documentos foram elaborados sem antes ter sido 

realizada a AD, ao contrário das modalidades desportivas coletivas, que tiveram 

a sua base nesta mesma modalidade da avaliação (explico o porquê no ponto 

da avaliação).  

A UD contempla quatro categorias transdisciplinares – cultura desportiva, 

habilidades motoras, conceitos psicossociais e a condição física e fisiológica – 

organizados na sua extensão e sequência. Os conteúdos relativos à cultura 

desportiva, à condição física e fisiológica e aos conceitos psicossociais, desde 
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que introduzidos em determinadas modalidades estão presentes nas restantes 

aulas da UD, ao contrário dos conteúdos referentes às habilidades motoras, que 

são introduzidos e exercitados em momentos diferentes.  

“No que concerne às restantes categorias transdisciplinares, a cultura desportiva 

apresenta conteúdos, que no meu entender se prendem como fundamentais para que os 

alunos desenvolvam o seu conhecimento teórico da modalidade, assim como o seu 

envolvimento nos jogos, pelo conhecimento das regras e terminologia e também, fomentar o 

domínio cognitivo” (MEC de Basquetebol) 

 

As modalidades definidas para a minha TR, com base no PNEF, nos 

documentos realizados pelo GEF, nas características dos alunos e o do contexto, 

não apresentaram UD’s com o mesmo número de aulas, nem com a mesma 

duração ao longo dos períodos. Ou seja, as UD’s de algumas modalidades, como 

os desportos coletivos, apenas se realizaram num período, ao contrário das UD’s 

de atletismo e ginástica, que se estenderam até ao segundo período.   

  Na construção das UD’s, esteve sempre presente a premissa de que ao 

longo do ano letivo, estas podiam sofrer alterações. Isto é, este nível de 

planeamento apresenta um carácter flexível, permitindo a sua organização. 

  

“Por fim e terminada a justificação, é importante referir que esta UD está sujeita a 

alterações, isto pelas contingências que não são possíveis controlar, tendo esta um carater 

flexível” (MEC de Basquetebol) 

 

Assim, “(…) o planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a 

sequência lógica-específica e metodológica da matéria, e organizar as 

actividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

acção pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e 

sensível para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003, p. 60). 
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Plano de Aula 

  

 O PA, segundo Bento (2003, p. 63) tem em atenção “(…) a matéria, os 

pressupostos dos alunos e as condições de ensino, bem como os dados 

fornecidos pela análise das etapas anteriores, na preparação da aula tem lugar 

uma precisão dos seus objectivos (já estabelecidos no plano da unidade); é 

planificado o seu decurso metodológico e temporal”. Desta forma, o PA 

apresenta-se como um guia orientador de cada sessão, no qual estão 

plasmados, também, os níveis de planeamento anteriores.  

 Na primeira reunião que tivemos com a PC, esta pediu-nos que lhe 

apresentássemos a estrutura de um PA. A este, a PC fez alguns reparos e a 

partir daí a sua estrutura foi a mesma ao longo do ano. Contudo, o conteúdo e 

apresentação dos meus PA, sofreram algumas alterações no decorrer da minha 

prática pedagógica. Isto é, no início a descrição de cada exercício e explicitação 

dos conteúdos associados a cada aula, eram menos percetíveis do que no final. 

Tal, apresenta uma evolução na forma como a matéria de ensino é planeada e 

explicada, tendo efeitos na concretização do mesmo. No entanto, a elaboração 

de um PA não obedece a um conjunto de regras pré-estabelecias, pois também 

neste nível de planeamento os ideais e crenças do professor estão presentes.  

 Como referi anteriormente, o PA não é um documento estanque, facto 

decorrente das possíveis condicionantes, que podem surgir e que obrigam à sua 

alteração. Assim, ao longo da prática pedagógica tive a necessidade, de por 

vezes preparar um PA “suplente”, antevendo alguma condicionante que 

implicasse mudança, como as condições climatéricas ou o espaço que tinha 

disponível, por exemplo.    

 No início da minha intervenção enquanto professora estagiária, senti que 

ficava muito agarrada ao plano de aula, isto é, os tempos definidos, a sequência 

de exercícios e aquilo que tinha que dizer em cada um deles eram como leis que 

eu tinha que cumprir.  
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“Após ter planeado esta aula cuidadosamente (…) expectava conseguir cumprir o plano 

de aula na íntegra (…) No entanto, as minhas expectativas foram completamente contrariadas” 

(Diário de Bordo, semana 4).  

   

 A primeira vez que senti que não conseguia cumprir o PA na íntegra, 

apercebi-me que o facto de estar tão dependente deste documento, tinha 

influenciado a minha aula, de forma negativa, uma vez que, também, este não 

estava estruturado da melhor forma. Assim, na realização do PA seguinte, reduzi 

o número de exercícios, para além de ter preparado tarefas mais adequadas aos 

alunos, tendo em conta a aula anterior. Desta forma, é possível entender a 

influência que um bom plano de aula tem para o desenvolvimento e desenrolar 

de uma aula. 

 

“Com base na decisão tomada, após uma primeira aula (…) na aula de sexta-feira já tive em 

conta a diferenciação, como tal fiz algumas alterações ao plano de aula” (Diário de Bordo, 

semana 30). 

 

 Nos PA que elaboramos em NE, tivemos em consideração a inclusão das 

quatro categorias transdisciplinares no mesmo. Assim, a organização da aula 

que se preparava tinha em conta, para além das habilidades motoras, as 

capacidades psicossociais, a condição física e fisiológica e a cultura desportiva. 

Assim, numa aula dividida em três partes – parte inicial, parte fundamental e 

parte final – procurávamos dar resposta às exigências de cada uma delas. Desta 

forma, a condição física e fisiológica, normalmente, constituía o último exercício 

da parte fundamental, sendo que algumas vezes, integrava a parte inicial, no 

aquecimento. Tanto a cultura desportiva, como as capacidades psicossociais 

estavam presentes ao longo dos 90 minutos de aula, fosse através do 

questionamento, aplicação de regras em situação de jogo, respeito pelo outro e 

fair-play, por exemplo.  

 Toda a preparação que uma aula de EF, neste caso, envolve a 

ponderação dos dois níveis de planeamento anteriores e das características 

inerentes à aula em questão. Assim, ao longo do estágio procurei servir-me do 

planeamento, como meio essencial para a realização de uma aula, em que as 
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aprendizagens fossem eficazes. Desta forma, Bento (2003, p. 101) refere que 

“estas aulas exigem uma boa preparação. Devem estimular os alunos, no seu 

desenvolvimento. Devem ser também horas felizes para o professor, 

proporcionando-lhes sempre alegria e satisfação renovadas na sua profissão”.  

 

4.1.3. A movimentação das peças do puzzle (Realização) 
 

“(…) o labor pedagógico é assaz complexo e está sujeito a tantas e, em parte, 

desconhecidas e imprevistas influências, que não é possível reproduzi-lo e esclarecê-lo de um 

modo inequívoco por meio da teoria” (Bento, 2014, p. 25) 

 

Para que o puzzle comece a tomar forma é preciso começar a operacionalizar 

os planos idealizados…É preciso pôr mãos à obra e estar com muita atenção à 

movimentação de cada peça… 

  

 Com as instruções bem analisadas e os planos bem delineados, é hora 

de “pôr mãos à obra” e operacionalizar aquilo que foi projetado. Assim, de acordo 

com as normas orientadoras do EP, subjacente à realização do ensino, está uma 

condução das aulas de forma eficaz, atuando em consonância com as tarefas 

didáticas, tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica.12  

 Nesta parte do EP, o EE encontra-se no momento em que leciona as 

aulas, efetivamente e onde vê toda a sua preparação ganhar vida. Ou seja, a 

socialização inerente ao EE, assim como a sua formação inicial, apetrecham-no 

de experiências e bases teóricas, das quais ele se vai servir na sua atuação. 

Assim, nesta fase, “(…) o estudante estagiário confronta-se com as 

preocupações gerais da sua função, nomeadamente o controlo da turma, a 

disciplina, a gestão da aula, a organização da aula, a instrução e o feedback” 

(Lopes et al., 2015, p. 306), reportando-se à sua formação, mas tendo sempre 

em conta que a sua prática pedagógica, se realiza num contexto real de ensino, 

                                            
12 Normas 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.   
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com particularidades que o diferem de todos os outros e, no qual aquilo que está 

teorizado, pode não ser adequado.  

 Contudo, não só das questões referentes à aprendizagem dos conteúdos 

inerentes à matéria de ensino é constituído o ensino, mas também dos aspetos 

pertencentes aos indicadores sociais, em consonância com as exigências da 

sociedade. Assim, a formação do docente deve incidir em aspetos que levem a 

que a sua “(…) intervenção no campo profissional se paute pelo investimento na 

aprendizagem dos conteúdos específicos da mesma, bem como no 

desenvolvimento global, enquanto ser humano” (Batista & Pereira, 2014, p. 77) 

  Ao longo do estágio pedagógico, procurei envolver os meus alunos no 

processo de ensino-aprendizagem, isto é, promover no aluno, uma participação 

ativa na aula de EF. A consideração da opinião dos alunos em algumas decisões, 

assim como a desenvolver a sua autonomia, foram aspetos que eu procurei 

fomentar nas minhas aulas, ainda que nem sempre o tenha conseguido 

operacionalizar, principalmente nas primeiras aulas. Neste sentido “torna-se 

oportuno, então, que o professor esteja atento e proporcione momentos de 

experiências, trocas de conhecimento, buscas significativas e, sobretudo, que se 

encontre disponível para ouvir, dialogar e mostrar-se aberto para compreender 

o real interesse de seus alunos, promovendo aulas significativas e dinâmicas” 

(Fialho & Matos, 2010, p. 124).  

 

4.1.3.1. O pedacinho dos modelos de ensino 

 

“Os modelos instrucionais não são estanques nem sequer se pode afirmar que alguns são 

melhores que outros. A sua adaptabilidade depende fortemente de variáveis de ensino e de 

aprendizagem a que é necessário atender no momento da sua escolha” (Mesquita & Graça, 

2009, p. 64) 

 

A forma como se constrói um quebra-cabeças nem sempre é a mesma, ao 

longo do tempo pode mudar consoante as exigências que se encontram, por isso 

pegar num pedacinho de alguns modelos, pode auxiliar na construção do mesmo 

dando resposta ás dificuldades que se apresentam… 
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Desde o início do EP, enquanto EE, tive que tomar algumas decisões e 

fazer algumas escolhas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem e, que 

estão compreendidas na conceção e planeamento do ensino. No momento da 

sua operacionalização, durante a efetiva realização da prática pedagógica, 

encontrei diferentes modalidades, alunos e contextos, perante os quais tive a 

necessidade de recorrer aquilo que havia sido ensinado na minha formação, 

anterior ao EP. Das aprendizagens resultantes dessa formação, destaco neste 

caso, os modelos de ensino, aos quais eu recorri e sobre os quais tive que tomar 

novas decisões.  

 Joyce e Weil (cit. por Metzler, 2011) define modelo instrucional como uma 

plano ou padrão que pode ser usado para modelar currículos, para projetar 

formas de instrução e para orientar esta, na sala de aula e noutras configurações. 

Os modelos de instrução existentes, apresentam diferentes características, 

quando comparados entre si, uma vez que todos os modelos se destinam a 

promover determinados resultados, seguindo um conjunto de intervenções de 

ensino e aprendizagem (Metzler, 2011). Como tal é fundamental que os 

professores tenham em consideração que o ensino é mais efetivo quando têm a 

capacidade de adaptar a forma de instrução aos contextos em que ensinam 

(Siedentop & Tannehill, 2000). Isto significa que o professor deve selecionar um 

processo instrucional que serve um propósito específico (Rink, 1993).   

 O “compromisso entre extensão do conteúdo-alvo, experiências do aluno, 

motivação e auto-percepção da competência constitui uma questão que o 

professor deve colocar antes de delinear o processo de instrução, sendo este 

que confere validade ecológica aos modelos de abordagem selecionados para o 

ensino de determinado conteúdo” (Mesquita & Graça, 2009, p. 46). Assim, da 

panóplia de modelos instrucionais existentes, socorri-me de “pedaços” de alguns 

deles para conseguir proporcionar aos meus alunos, um processo de ensino-

aprendizagem coerente com realidade que encontrei. Neste sentido, fiz uso 

essencialmente de dois modelos, sendo estes, o Modelo de Instrução Direta 

(MID) e o Modelo de Educação Desportiva (MED). Para além disso, recorri, 

ainda, a algumas características do Modelo de ensino dos jogos para a 

compreensão (Teaching Game for Understanding - TGFU). “Entre os modelos 
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de instrução mais centrados na direcção do professor e modelos que concedem 

mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo 

equilíbrio entre as necessidades de direcção e apoio e as necessidades de 

exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva” (Mesquita & Graça, 2009, p. 45).  

   O MID evidencia “(…) eficácia no ensino de habilidades em contextos 

com baixa inferência contextual, apanágio das etapas iniciais de prática” 

(Mesquita & Graça, 2009, p. 46), como tal fiz uso deste modelo ao longo de todo 

o EP, essencialmente, durante a fase inicial, no ensino da modalidade de 

voleibol, atletismo e ginástica, mas, também, aquando a introdução de novos 

conteúdos noutras modalidades e sobretudo, com a TP. Para além disso, sendo 

este modelo caracterizado por assumir o professor como o centro da tomada de 

decisão sobre os padrões inerentes ao processo de ensino aprendizagem 

(Metzler, 2011; Mesquita & Graça, 2009), o uso deste modelo permitia-me ter um 

maior controlo sobre os alunos e restantes fatores inerentes à aula de EF, 

constituindo-se, esta, como mais uma das razões para a sua utilização na fase 

inicial do meu EP, dada a minha inexperiência. Este padrão de ensino, de acordo 

com Metzler (2011) tem como objetivo a promoção do uso mais eficiente do 

tempo e dos recursos da aula, elevando a taxas de envolvimento, dos alunos, 

nas tarefas e habilidades práticas. O mesmo autor refere, ainda, que a essência 

do MID está em providenciar aos alunos o maior número de momentos de prática 

supervisionada possível, para que o professor tenha a oportunidade de os 

observar e, assim, emitir os feedbacks necessários. Seguindo a mesma linha de 

pensamento (Mesquita & Graça, 2009, p. 48) referem que “(…) as actividades 

são organizadas em segmentos temporais, porquanto é crucial utilizar o tempo 

de aula de forma eficaz, expressa num tempo de prática motora elevado”. 

 “(…) Os proponentes do MID reclamam a sua validade, não para 

prescrever comportamentos específicos de ensino, mas antes para traçar 

princípios genéricos de actuação que o professor deverá concretizar atendendo 

às circunstâncias específicas em que trabalha”(Mesquita & Graça, 2009, p. 51). 

Neste sentido, Rosenshine (1983) apresenta uma lista seis funções que o 

professor tem que realizar, referindo, no entanto, que esta lista pode aumentar 
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para oito tarefas ou ser reduzida para quatro. Desta forma, Mesquita & Graça 

(2009), mencionam a revisão da matéria previamente aprendida, a apresentação 

de nova habilidade ou conteúdo em geral, a monitorização elevada da atividade 

motora dos alunos e a avaliação e correções sistemáticas em referência aos 

objetivos traçados, como as tarefas que o professor deve assumir.  

 Relativamente à revisão da matéria previamente aprendida, Rosenshine 

(1983) indica que o objetivo de efetuar uma revisão no início da aula, é garantir 

que os alunos conheçam as habilidades lecionadas previamente, de forma a 

estabelecer o ciclo “matéria antiga-matéria nova” (Mesquita & Graça, 2009). 

Assim, na parte inicial das aulas, procurei fazer a ponte entre os conteúdos 

lecionados em aulas anteriores, para a presente aula e, para além disso, sempre 

que iniciava uma modalidade nova, revia, juntamente com os alunos, os 

conteúdos, as regras e objetivo da mesma.  

 

“Na parte fundamental da aula comecei por dar o jogo “conquista a linha” com o objetivo de 

introduzir e exercitar a ocupação racional do espaço. Antes de dar início ao jogo fiz questão de 

relembrar as regras do jogo de andebol aos alunos, até porque algumas delas se aplicavam 

neste exercício, tais como o número de passes que podiam dar com a bola na mão e quando é 

que a bola era considerada fora” (Diário de Bordo, semana 17).  

“(…) considerei que seria importante relembrar as componentes técnicas inerentes à mesma, 

até porque estes alunos já não tinham atletismo à algum tempo e alguns termos e ações 

estavam esquecidas” (Diário de Bordo, semana 24). 

 

 Esta revisão, permitia-me, também enquadrar os alunos relativamente à 

progressão de ensino da matéria que está a ser lecionada e, ao mesmo tempo 

reavivar a memória dos alunos.   

Após a revisão os conteúdos lecionados nas aulas anteriores, o professor 

apresenta o novo conteúdo que será ensinado, aos alunos. O novo conteúdo é 

explicado e demonstrado aos alunos, tendo e vista a reprodução de um modelo 

correto de execução (Mesquita & Graça, 2009). O papel do professor, na 

apresentação deste novo conteúdo é comunicar o seu significado, a sua 

importância e o seu objetivo (Rink, 1994). Desta forma, na minha prática 

pedagógica, fazia uma apresentação das novas tarefas e conteúdos de forma 
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detalhada e descritiva, considerando que toda aquela informação era relevante 

para o exercício em questão, algo que nem sempre era verdade, acabando por 

perder a atenção dos alunos relativamente aquilo que era realmente importante. 

  

“Durante a visualização destes vídeos fui mencionando aos alunos os aspetos mais 

importantes de cada ação e fase, todavia, considero que emiti muita informação de uma só 

vez, levando a que os alunos tivessem dificuldades em assimilar tanto conteúdo e fazer a 

seleção do que é mais importante” (Diário de Bordo, semana 24). 

 

 No seguimento da apresentação do novo conteúdo, surge a monitorização 

da atividade dos alunos, por parte do professor. Os alunos iniciam a sua prática 

de forma estruturada, na qual o “(…) professor pretende assegurar-se de que os 

alunos possuem competências básicas, monitorizando constantemente a 

actividade dos alunos (…)” (Mesquita & Graça, 2009, p. 49). A emissão de 

feedbacks acompanha o professor neste controlo, procurando aumentar a taxa 

sucesso, a qual se constitui como “(…) o indicador que orienta o professor na 

transição para uma nova tarefa” (p. 50), verificando se os alunos estão 

preparados para dar resposta aos novos desafios que o professor lhes apresenta 

(Metzler, 2011; Mesquita & Graça, 2009). Perante isto, ao logo do meu estágio 

pedagógico fui aprimorando o controlo sobre as atividades, através do 

incremento dos feedbacks, principalmente no segundo período, na modalidade 

de andebol. 

 

 “No que concerne à minha intervenção durante a aula, esta situa-se ao nível da 

emissão de feedbacks correspondentes à definição correta dos elementos e de sugestões para 

que cada grupo possa melhorar o seu esquema. Desta forma fui rodando de igual forma por 

todos os grupos procurando dar resposta a todas as questões que cada um me tinha a colocar” 

(Diário de Bordo, semana 22). 

 

 “No decorrer do jogo, sempre que achei pertinente intervim com emissão de feedbacks, 

tendo por vezes, a necessidade de parar o jogo, apercebendo-me assim, que estou cada vez 

mais ativa na aula e mais desinibida, o que beneficia a minha intervenção na mesma” (Diário 

de Bordo, semana 22).  
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 A avaliação e correção sistemática em referência aos objetivos traçados, 

permite que o planeamento do professor se materializa numa série de 

acontecimentos na aula, com o intuito de que os alunos atinjam o desempenho 

desejado. Estas atividades apresentam uma elevada taxa de avaliação e 

correção (Mesquita & Graça, 2009), procurando garantir a retenção da 

informação por parte dos alunos. Desta forma a avaliação corretiva elucida o 

professor quanto à proficiência dos alunos nas tarefas básicas, supervisionadas, 

podendo então iniciar um planeamento que implique a participação dos alunos, 

nas atividades, de forma mais independente (Metzler, 2011). Neste sentido, na 

modalidade de ginástica acrobática, inicialmente procurei dar aos meus alunos 

algumas ferramentas para que posteriormente os alunos fossem capazes de 

realizar um trabalho mais autónomo. Para além disso, as exigências 

relativamente ao desempenho dos alunos, nesta modalidade foram aumentando 

ao longo da UD, principalmente no segundo período.  

 

“Nesta avaliação cada grupo tinha que realizar os montes e desmontes das figuras de pares, 

trios, quadras e pirâmides, definidos pelos mesmos. Desta forma, nesta avaliação decidi avaliar 

apenas questões relacionadas com o alinhamento dos seguimentos corporais, a postura 

adequada às figuras, o olhar dirigido para a frente, as pegas seguras e adequadas, a 

tonicidade muscular, o monte e o desmonte seguro e equilibrado e, ainda, a manutenção da 

posição durante a definição da figura. Isto para dizer que os requisitos mencionados aos 

alunos, no início do ano, para a construção do esquema de ginástica acrobática, apenas serão 

aplicados no segundo período” (Diário de Bordo, semana 15). 

  

O TGFU e o MED, são modelos que se assumem como alternativas às 

abordagens tradicionais ao ensino dos jogos desportivos e que coincidem em 

aspetos como, a crítica ao currículo de múltiplas atividades, considerando que 

este apresenta um carácter descontextualizado (Graça & Mesquita, 2008).  

No caso do TGFU, a sua primeira preocupação “(…) é evitar a alienação 

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

e não apenas de como fazer” (Graça & Mesquita, 2015, p. 18), desta forma, este 

modelo propõem o desenvolvimento das capacidades de jogo com base na 

compreensão tática do mesmo (Graça & Mesquita, 2009). Os mesmos autores 
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referem, ainda, que este modelo assume um “(…) estilo de ensino de descoberta 

guiada, em que o praticante é exposto a uma situação-problema e é incitado a 

procurar soluções (…)” (p. 138), sendo que esta forma de ensino decorre através 

de forma de jogo adequadas ao nível de compreensão e capacidade dos alunos 

no jogo (Graça & Mesquita, 2008). Desta forma, Griffin & Patton; Thorpe & 

Bunker; Thorpe, Bunker & Almond (cit. por Graça & Mesquita, 2009) apresentam 

quatro princípios pedagógicos como referência para a adaptação destas formas 

de jogo: “a selecção do tipo de jogo (game sampling); a modificação do jogo por 

representação (formas de jogo reduzidas representativas das formas adultas de 

jogo); a modificação por exagero (manipulação das regras de jogo, do espaço e 

do tempo, de modo a canalizar a atenção dos jogadores para o confronto com 

determinados problemas tácticos); o ajustamento da complexidade táctica (o 

repertório motor que os alunos já possuem deve permitir-lhes enfrentar os 

problemas tácticos ao nível mais adequado para desafiar a sua capacidade de 

compreender a actuar no jogo)” (Graça & Mesquita, 2009, p. 139). Assim, fiz uso 

do TGFU em simultâneo com o MID, na modalidade de futsal, na TP, na medida 

em que tendo dois grupos de alunos em níveis diferenciados, tive a necessidade 

de lhes apresentar formas de jogo reduzidas que correspondessem às 

capacidades táticas e técnicas dos alunos, assim como manipular as regras do 

jogo, conforme o conteúdo que pretendia evidenciar, em determinadas 

situações.  

 

“A diferenciação por níveis teve continuidade esta semana, sendo também uma 

estratégia para levar os alunos menos motivados a estarem envolvidos na aula, através de 

exercícios em que eles tenham sucesso” (Diário de Bordo, semana 31). 

“Na aula de quarta-feira terminei a introdução dos conteúdos para o grupo de rapazes, 

pois optei por não abordar a cobertura ofensiva e defensiva com as raparigas, tendo em 

conta o nível em que elas se encontram nesta modalidade. Por outro lado, os rapazes 

ainda que, de forma deficitária, conseguem compreender as ações táticas com mais 

facilidade” (Diário de Bordo, semana 32).  

 

Decorrente da identificação da desmotivação pelas aulas de EF, 

manifestada pela grande parte dos alunos da minha TR, decidi aplicar o MED 
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como uma estratégia de ensino. Este modelo, ao contrário do MID, caracteriza-

se por ser uma “(…) forma de educação lúdica e crítica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos (…)“ (Mesquita & Graça, 2009, p. 59), 

assente em três eixos – competência desportiva, literacia desportiva e 

entusiasmo pelo desporto – com o objetivo de educar os alunos para formar 

pessoas desportivamente competentes, culta e entusiasta (Siedentop et al., 

2004; Mesquita & Graça, 2009). 

   

“Dado o desinteresse da maioria dos alunos da minha turma residente pela realização da 

disciplina de educação física de uma forma ativa e entusiasta, pareceu-me que a aplicação do 

modelo de edução desportiva, como estratégia para elevar os níveis de motivação, seria uma 

boa opção” (Diário de Bordo, semana 34). 

  

O MED é estruturado por seis características que garantem a 

autenticidade das experiências desportivas, ao proporcionar uma prática 

contextualizada aos alunos (Mesquita & Graça, 2009), diferenciando-se de 

diferentes formas de atividades. Siedentop et al. (2004), apresenta a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e o 

evento culminante, como as características que definem o desporto institucional. 

Desta forma, nas minhas aulas, procurei implementar estas mesmas 

características, começando por formação de equipas, fomentando a afiliação, 

promovendo a pertença a um grupo que trabalha em conjunto em direção a 

objetivos comuns, como afirma o mesmo autor. Estas equipas são compostas 

por seis a dez alunos para que os membros possam participar nas tarefas da 

mesma (Siedentop et al., 2004). Contudo tendo em conta que estava a lecionar 

o jogo de basquetebol 3x3, na minha prática pedagógica, optei por dividir a turma 

em quatro equipas, três com quatro alunos e outra com cinco, uma vez que ao 

ter quatro equipas, podia dividi-las pelos quatro meio campos de basquetebol, 

realizando as tarefas num grupo mais restrito. No entanto, ao longo das aulas 

fui-me apercebendo que seria mais vantajoso ter formado menos equipas, mas 

com mais elementos para que pudessem cumprir todas as tarefas que cada 
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equipa tinha à sua responsabilidade. Este problema, surgia sobretudo pela falta 

de assiduidade dos alunos à aula, comprometendo o trabalho em equipa. 

 

 “Estando os alunos a trabalhar por equipas, e cada um ser responsável por desempenhar uma 

função, seria de esperar que os alunos não faltassem para não comprometerem a sua equipa. 

No entanto, isso não aconteceu, nesta aula faltaram alguns alunos e o desempenho das 

funções suscitou algumas confusões. Uma boa solução para remediar este problema seria ter 

feito menos equipas com mais elementos, assim como sugeriu o meu colega de estágio (…)” 

(Diário de Bordo, semana 33). 

“Assim espero que os alunos ao terem que trabalhar em equipa comecem a participar de uma 

forma mais ativa e empenhadas nas tarefas propostas” (Diário de Bordo, semana 33). 

 

 Dentro de cada equipa, os alunos distribuíram pelos seus elementos as 

funções que eu lhes indiquei, ficando cada um responsável por uma tarefa. 

Nestas aulas, os alunos ao assumirem determinadas funções diminuíram o seu 

tempo de ação motora nos exercícios, contudo o desempenho dessas mesmas 

tarefas permitiu-lhes desenvolver a sua capacidade de observação, no sentido 

de desenvolverem a sua capacidade cognitiva ao nível da compreensão tática e 

técnica do jogo.  

A UD de basquetebol era composta, apenas, por dozes aulas, como tal 

esta época desportiva diferia daquela que Jones e Ward (cit. por Mesquita & 

Graça, 2009), recomendam, alegando que menos de 20 aulas disponibilizadas 

para o ensino de uma modalidade, é insuficiente para a consolidação das 

aprendizagens.  

 

“O tempo de exercitação despendido nesta modalidade foi muito curto, tendo em conta que foi 

lecionada no último período do ano. Apenas foram disponibilizadas doze aulas para a 

abordagem do basquetebol, tendo repercussões a vários níveis. Em primeiro lugar, o tempo de 

exercitação dos conteúdos abordados não foi o suficiente para consolidar a execução das 

habilidades por parte dos alunos e, em segundo lugar, a aplicação do MED exigia uma época 

desportiva mais longa, com uma duração de pelo menos 20 aula” (Diário de Bordo, semana 

36). 
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O número de aulas, que disponibilizei para o ensino do basquetebol, foi o 

aspeto mais desvantajoso da aplicação deste modelo, ao ter implicações no 

envolvimento dos alunos na aula, sendo uma forma nova de abordagem das 

modalidades, mas, também para mim, no sentido em que necessitava de mais 

tempo para melhorar a minha intervenção, através de um modelo, no qual eu era 

inexperiente.   

Subjacente aos propósitos deste modelo, está a competição, a qual é 

considerada por Siedentop et al. (2004) como fundamental para o desporto e 

para a experiência desportiva. Neste sentido, procurei implementar a 

competição, através da realização de jogos 3x3, em todas as aulas, por equipa, 

contribuindo para a sua classificação final. Esta rotina, manteve-se até à última 

aula, inclusive, em que a realização do evento culminante, coincidiu com a AS 

de basquetebol não havendo muita disponibilidade para a aplicação da 

festividade. Neste evento, resultante das pontuações acumulas ao logo das 

aulas anteriores, foi, ainda, realizada a entrega de prémios, valorizando o 

trabalho dos alunos ao logo das doze aulas atribuídas a esta UD.   

De acordo com Mesquita e Graça (2009, p. 60), a aplicação deste modelo 

“(…) é extensiva a todas as actividades desportivas desenvolvidas na aula de 

Educação Física, quer seja de cariz individual (e.g. atletismo, ginástica, etc.) ou 

coletivo (e.g. voleibol, basquetebol, futebol, etc.)”. Deste modo, optei por aplicar 

o MED na modalidade de basquetebol. Por um lado, a minha opção recaiu sobre 

esta modalidade, por ter sido sobre esta que os alunos nutriram mais interesse, 

relativamente às restantes modalidades e, por outro lado, porque tinha planeado 

a lecionação do basquetebol para o terceiro e último período, permitindo-me 

desenvolver as minhas competências pedagógicas de ensino, inclusive a relação 

com os meus alunos. 

  

“Outra questão que se levante é relativa ao momento de introdução do MED, que 

segundo Rolim e Mesquita (2014, p. 247) o “(…) MED deve ser apenas introduzido no início do 

2º período e não antes” baseando-se na premissa de que se for introduzido antes o professor 

será inexperiente na aplicação do MED, assim como os alunos em funcionarem com ele, o 

conhecimento dos alunos será menos consistente e de que o conhecimento da escola e dos 

seus recursos será menor. E quando é aplicado no 3º período? Com base na experiência que 
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tive considero que o facto de ser aplicado neste último período poderá ter vantagens no que diz 

respeito à relação entre professor-aluno, que foi desenvolvido no decorrer do tempo e 

relativamente a um conhecimento mais aprofundado dos recursos escolares. Mas por outro 

lado, também pode ser visto como uma desvantagem, no sentido em que o tempo de 

adaptação ao modelo, por parte dos alunos e professores, é mais curto. Neste caso quando a 

“época desportiva” está a acabar é quando os agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem estão a começar a entrosar-se com as novas características que lhes são 

apresentadas” (Diário de Bordo, semana 36). 

 

 Ao aplicar este modelo procurei recrutar os seus aspetos, que do meu 

ponto de vista, eram vantajosos para o incremento de motivação na minha TR. 

Assim, o interesse por este modelo, situou-se essencialmente na formação das 

equipas, com o objetivo de fomentar o sentido de responsabilidade para com a 

equipa, tendo para tal, definido um sistema de pontuação individual que afetava 

a toda a equipa e, promover a motivação pelos pares. As características 

inerentes a este modelo, também me permitiram criar um clima de aprendizagem 

mais harmonioso, com o intuito de levar os alunos a encarem as aulas de 

educação física de forma diferente daquela que habitualmente manifestam.  

 

Desta forma formei equipas, com nomes, cores e capitão, criei um quadro competitivo, elaborei 

um manual para cada uma das equipas a esclarecer como é que as aulas iam decorrer e ainda 

lhes dei autonomia para assumirem a parte do aquecimento nas aulas, na esperança de que 

assim os alunos iriam encarar a aulas de educação física de uma forma diferente (Diário de 

Bordo, semana 34). 

  

 O MED apresenta-se, assim, como “(…) uma alternativa 

comprovadamente válida às abordagens tradicionais, nomeadamente ao 

currículo de múltiplas actividades, com enfoque dominante na valorização da 

dimensão humana e cultural do Desporto” (Mesquita & Graça, 2009, p. 64).  
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4.1.3.2. Do controlo disciplinar à gestão da aula 

 

“Good management skills of the teacher are essential for effective teaching. They alone are not 

sufficient to make you an effective teacher, but you can not be an effective teacher without 

them” (Rink, 1993) 

 

Há que saber organizar as peças, e ter o seu controlo, para posteriormente poder 

realizar os movimentos certos… 

 

 De acordo com Januário (1996, p. 114) “Os contexto educativos nos quais 

ocorrem as tarefas de aprendizagem, representam um factor largamente 

condicionador da natureza do comportamento do professor e dos alunos e, 

consequentemente, do efeitos desse processo”, assim como uma boa gestão da 

aula, têm influência no incremento de qualidade nas tarefas de aprendizagem, 

criando um clima propício à mesma. Neste sentido, a gestão da aula, é entendida 

por Arévalo e Arribas (2010), como um processo de otimização dos diferentes 

elementos da sessão, com o objetivo de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem e aumentar as possibilidades de aprendizagem do aluno. Desta 

forma, considero que ao longo meu EP, as aulas que eu lecionava se centravam 

grande parte na organização e gestão dos fatores inerentes às mesmas, 

principalmente no início da minha prática pedagógica, em que eu me “esquecia” 

de relacionar com os alunos e de intervir junto dos mesmos, por estar mais 

preocupada em controlar o tempo da aula, em cumprir o planeamento e a 

organizar o material no espaço. A gestão da aula foi, portanto, a dificuldade com 

a qual eu me deparei em primeira instância, ao contrário do que refere Piéron 

(1999), ao mencionar que o controlo da turma é a primeira preocupação dos 

professores que estão em formação. Todavia, a minha turma apresentou-se 

serena, livre de comportamentos conflituosos ou desviantes, não tendo sido 

difícil de tomar o seu controlo.  

 A forma como o professor organiza o ambiente da aula revela-se 

importante, para potencializar os conteúdos através das tarefas, visando 

alcançar os objetivos definidos (Rink, 1993). Assim, surge o sistema de gestão 

das tarefas que, de acordo com Rosado e Ferreira (2009, p. 189) como “um plano 
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de ação do professor/ treinador que tem, ainda, por objectivo a gestão do tempo, 

dos espaços, dos materiais e dos alunos/ praticantes, visando obter elevados 

índices de envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz 

do tempo”. Desta forma, no início do ano letivo, informei os alunos sobre algumas 

regras, no sentido de os esclarecer quanto aos comportamentos que são 

considerados apropriados e inapropriados, essenciais ao bom funcionamento 

das aulas (Siedentop & Tannehill, 2000). O conjunto de regras apresentado aos 

alunos, havia sido elaborado pelos estagiários e a PC e, contemplava regras 

como o cabelo sempre amarrado, o tipo de vestuário apropriado, os horários de 

início e de términos da aula, as normas de higiene e as faltas associadas à 

pontualidade, assiduidade e material.  

 

“Para além da minha apresentação, fiz referência aos critérios de avaliação da disciplina, assim 

como às modalidades que vão ser abordadas ao longo do ano letivo e também as regras de 

conduta” (Diário de Bordo, semana 3)   

  

 Para além das regras, ao longo do ano, foram sendo implementadas 

algumas rotinas, conferindo alguma autonomia aos alunos, com o intuito de 

potenciar o tempo de aprendizagem dos mesmos, pela diminuição de 

interrupções, e do tempo de espera para a prática motora. Assim, pela 

particularidade de modalidades como a ginástica e o judo, surgiram algumas 

rotinas específicas (Siedentop & Tannehill, 2000). Nas aulas de ginásticas, os 

alunos foram incentivados a organizar os colchões pelos diversos grupos, 

inicialmente com algumas indicações quanto à disposição dos mesmos no 

espaço, indicações essas, que progressivamente se foram esvanecendo no 

aumento da sua autonomia. No judo, na primeira aula, ensinei-os a colocar os 

colchões no espaço de modo a formar um “tatami”, tarefa que rapidamente 

aprenderam e que no início de cada aula, os alunos que chegavam primeiro, se 

prontificavam a cumprir. 

 

“No início da aula os alunos montaram o “tatami”, sendo já uma rotina implementada, 

desde a primeira aula desta modalidade, despendendo o menos tempo possível nessa tarefa” 

(Diário de Bordo, semana 32)       
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 Uma boa gestão do tempo da aula, revelou ser um aspeto essencial, para 

potencializar a qualidade das aulas. Deste modo “a qualidade e quantidade das 

experiências formativas oferecidas aos alunos são influenciadas pela forma 

como o tempo educativo é gerido pelo professor (…) assim, a eficácia do ensino 

na promoção de ganhos de aprendizagem depende muito da capacidade do 

docente em transformar o tempo de aula em potenciador da aprendizagem” 

(Januário, 1996, p. 107). Neste sentido, Mesquita (1997) apresenta algumas 

estratégias, ao nível da gestão do tempo, para atingir estes propósitos: aumentar 

o tempo útil de treino (tempo de aula disponível após se retirar o tempo gasto 

pelos alunos no balneário); aumentar o tempo disponível para a prática (tempo 

de aula restante, depois de se retirar o tempo gasto nas informações e 

transições, ao tempo útil); aumentar o tempo potencial de aprendizagem (tempo 

da aula, em que o aluno está a realizar efetivamente os exercícios, com um grau 

de sucesso elevado). Em contrapartida é essencial reduzir os tempos de 

transição entre as tarefas e o tempo gasto na transmissão de informação. Esta 

gestão, foi aquela em que percebi ter mais dificuldade. Se numas aulas consegui 

conduzi-las de forma minimamente fluida, noutras os tempos de espera 

aumentavam e a o meu discurso na instrução tornava-se longo, então no início 

no estágio, a minha cabeça era uma confusão, com a ânsia de querer cumprir o 

que havia planificado e querer fazer tudo muito rápido, havia sempre algo que 

ficava esquecido, e as coisas aconteciam ao contrário do que queria.  

 Os tempos de transição entre as tarefas e a ligação entre as várias partes 

da aula aumentava, por vezes pelo tempo despendido na organização do 

material no espaço, outras vezes pela organização dos alunos e também pela 

reorganização do espaço disponível para a aula, pela ocupação do espaço por 

mais uma turma.   

 

 “Tendo, portanto, em linha de conta o espaço disponível o exercício de aquecimento, 

mais lúdico, foi realizado por vagas de três alunos. Aqui deixei que os alunos escolhessem os 

grupos e a ordem de saída, o que acabou por prejudicar o tempo de transição entre cada vaga. 

Nas próximas aulas, será conveniente que esta organização seja gerida por mim, de forma a 

minimizar o tempo despendido no exercício” (Diário de Bordo, semana 30) 
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 Também o tempo que demorava na transmissão de informação aos meus 

alunos, era maior na fase inicial da prática pedagógica. Os objetivos da aula e 

das tarefas e a sua forma de realização tinham que ficar muito bem explicados, 

tanto que acabava por dar demasiada informação, os alunos começavam a 

perder a atenção e o tempo gasto nesta função era demasiado elevado. 

Contudo, através das reflexões em grupo, os meus colegas estagiários e a PC 

iam-me dando dicas de como poderia rentabilizar os tempos de instrução. 

 

“Enquanto os alunos corriam aproveitei para organizar o segundo exercício (primeiro 

exercício da parte fundamental), dispondo o material no espaço e de seguida, durante uma 

mobilização articular cuidada, fiz uma introdução da aula em questão, aos alunos” (Diário de 

Bordo, semana 23). 

   

 Como já referi, a organização dos alunos nas várias tarefas e destas no 

espaço disponível para a aula, foram, por vezes, um fator determinante no 

aumento dos tempos em que os alunos não estavam a realizar as atividades 

práticas. Ainda que no planeamento da aula estes fatores tenham sido 

considerados e refletidos, na aula, a sua operacionalização nem sempre foi tão 

simples como aquilo que eu tinha idealizado, fruto, em parte, dos acontecimentos 

imprevistos, que exigiam que eu tomasse uma decisão no momento, que não 

havia sido planeada.  

    

 “A organização dos alunos em grupos de três, nestas aulas, pareceu-nos a melhor 

opção, no entanto, no exercício dos deslocamentos, poderia ter feito menos grupos, de forma a 

que durante a exercitação, os alunos não se coibissem de realizar a tarefas com intensidade e 

sem magoar alguém” (Diário de Bordo, semana 33) 

 

 “No exercício do 2x2 + apoio, fiz uma alteração durante a realização do mesmo, uma 

vez que fiquei como o campo todo disponível para mim. Desta forma metade dos alunos 

efetuaram o exercício para uma baliza e a outra metade para a outra baliza. Com esta 

alteração consegui rentabilizar o tempo e o espaço” (Diário de Bordo, semana 27) 
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 A organização da aula, também foi, algumas vezes, importunada pelos 

condicionalismos causados pelas condições climáticas. Estas obrigavam-nos, 

por vezes, à mudança do espaço original e, consequentemente, à reorganização 

da estruturação das tarefas e a sua organização. Assim, sabendo previamente, 

da possibilidade de ocorrerem algumas situações que obrigavam a estas 

alterações, eu elaborava um plano aula suplente, para conseguir dar resposta a 

estes acontecimentos e assim minimizar o tempo despendido nas alterações 

necessárias.  

 

“Esta aula estava pensada, inicialmente, para ser realizada no exterior, contudo, como 

estava a chover e o piso não se encontrava em condições, a mesma teve lugar no pavilhão, 

acabando por ter o mesmo efeito, pois os exercícios planeados eram passiveis de ser 

aplicados tanto num espaço como no outro, pelas características que comportavam” (Diário de 

Bordo, semana 17) 

 

As decisões tomadas pelo professor, relativamente aos fatores inerentes 

à gestão da aula, têm influência na participação dos alunos na mesma e 

consequentemente no sucesso da sua aprendizagem. O professor deve, 

portanto, ser capaz de maximizar os recursos que tem à sua disposição (Metzler, 

2011), como é o caso dos indivíduos, do tempo, do espaço e do material, 

promovendo as aprendizagens efetivas dos alunos.   

 

4.1.3.3. Da Comunicação à Instrução Pedagógica 

 

Independentemente do tipo de conteúdo inerente a uma tarefa, a sua apresentação é sempre 

um exercício de comunicação (Rink, 1993). 

  

As peças já estão organizadas, agora com um processo de comunicação bem oleado 

entre elas, as condições estão reunidas para uma instrução eficaz… 

 

De acordo com Rosado e Mesquita (2009, p. 70), “é inquestionável o papel 

exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-aprendizagem, 
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qualquer que seja o contexto em que se estabelece”, sendo uma competência 

fundamental dos professores.  

 O processo comunicativo integra três elementos essenciais, sendo eles o 

emissor, que transmite a mensagem; a própria mensagem, que é o conteúdo da 

informação que se transmite; e o recetor, que recebe a mensagem (Arévalo & 

Arribas, 2010). Este processo, de transmissão de informação, está sujeito a um 

conjunto de barreiras, ao longo do qual à perda e transformação da mesma, 

levando a que “entre aquilo que o professor ou o treinador pretendem dizer e 

aquilo que efectivamente dizem pode haver uma diferença, que aquilo que o 

praticante ouve não é, necessariamente, aquilo que compreende, e aquilo que 

compreende não é, também, muitas vezes retido ou, finalmente, executado” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 72). Neste sentido, é essencial que o professor 

desenvolva a sua capacidade de comunicação, pois para além de informar, 

também deve saber ouvir, uma vez que o aluno, também, é um elemento 

participador deste processo. 

 A comunicação pode apresentar-se de diferentes formas, consoante os 

alunos que receberam a informação, os conteúdos que são lecionados e as 

tarefas que são apresentadas. Deste modo, o professor tem à sua disposição a 

comunicação verbal (linguagem oral) e/ ou a comunicação não verbal (linguagem 

corporal e a paralinguagem) (Arévalo & Arribas, 2010), as quais o professor usa 

na sua instrução. As minhas capacidades comunicativas, foram evoluindo 

positivamente, ao longo deste estágio pedagógico. Isto é, no início, talvez 

controlada pela timidez, tive dificuldades em exprimir-me, tinha tendência para 

falar baixo e num tom de voz monocórdico, com poucas oscilações ao longo do 

meu discurso. Contudo, a certa altura, creio que no segundo período, apercebi-

me que esta competência tinha que ser desenvolvida para não comprometer a 

prática pedagógica e melhorar a minha instrução. Por instrução, Siedentop (cit. 

por Rosado & Mesquita, 2009, p. 73), entende, os “comportamentos de ensino 

que fazem parte do repertório do professor para transmitir informação 

directamente relacionada com os objectivos e os conteúdos do ensino”. Esta foi 

talvez a minha maior dificuldade, considerando a responsabilidade que tinha de 

ensinar de forma eficaz, alunos reais, numa escola real, perante os quais não 



- 55 - 
 

podia vacilar, relativamente à matéria que estava a ensinar. Assim, como disse 

anteriormente, no início do estágio pedagógico, a minha instrução era muito 

detalhada e prolongada, para ter a certeza de que estava a transmitir tudo aquilo 

que eu, considerava ser importante os alunos saberem sobre determinado 

conteúdo, acabando por os alunos dispersarem a sua atenção da informação 

que eu lhes estava a transmitir.  

 A instrução é pautada por diversos momentos ao longo da sessão, sendo 

a apresentação das tarefas um dos momentos mais importantes. A apresentação 

das tarefas, segundo Rink (1994) pode ser entendida como a transmissão da 

informação, dos professores para os alunos, acerca do que devem fazer e como 

fazer, durante a realização das tarefas, assim como os objetivos das mesmas. 

No início da aula, momento em que eu apresentava aos alunos os conteúdos 

que iram ser lecionados na aula e os objetivos perspetivados para a mesma, a 

transmissão da informação demorava a ser toda transmitida, isto porque os 

alunos tinham por hábito chegar por vagas, como tal por diversas vezes tinha 

que recomeçar o meu discurso. Contudo, á medida que o ano letivo ia passando 

optei por transmitir esta informação apenas uma vez, para aqueles alunos 

chegavam a horas às aulas, considerando o tempo que despendia nesta tarefa 

e na qual os alunos não estavam em atividade prática. No início da minha prática 

pedagógica, a instrução verbal era praticamente o único meio de comunicação 

com os alunos, na apresentação das tarefas. Contudo, no decorrer do EP, tive 

necessidade de utilizar a demonstração como forma de complementar a 

informação transmitida verbalmente. Durante este momento, raras eram as 

vezes em que conseguia obter a atenção de todos os alunos, ao mesmo tempo, 

mas, claro que quando questionado sobre o entendimento da tarefa, todos 

respondiam que tinham percebido. O resultado, era que o exercício demorava a 

começar, por causa daqueles alunos que não tinham percebido o que eu lhes 

havia transmitido. Para evitar a distração dos alunos, no momento da instrução, 

procurei ser mais concisa e clara no meu discurso, acabando por algumas vezes, 

recorrer à utilização de palavra-chave, assim como quando transmitia 

informação através um feedback.   
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 “A emissão de feedbacks foi crescendo no decorrer desta sessão, começado pouco 

frequente, mas aumentando progressivamente. Os mesmos foram sobretudo individuais, 

recorrendo algumas vezes a palavra-chave, sendo sucinta e clara na abordagem aos alunos” 

(Diário de Bordo, semana 32).  

 

 Nos instantes finais da aula, nos últimos cinco minutos, quando estes 

restavam, dava-se outro momento da instrução, o encerramento da sessão. 

Este, segundo Rosado & Mesquita (2009, p. 93) “deve ser organizado em torno 

de duas funções: uma função de revisão/ consolidação dos conteúdos 

lecionados, num alinhamento estreito com os objectivos e conteúdos de 

aprendizagem, e uma função de motivação prospectiva”. Neste sentido, agora 

com a turma toda reunida nas bancadas, em conjunto, fazíamos uma reflexão 

sobre os pontos positivos da aula, as dificuldades que tinham sentido e de que 

forma isso afetava a sua performance e, ainda era dada informação relativa à 

próxima aula.  

 “Deste modo, a organização do processo de instrução decorre da relação 

que se estabelece entre o objectivo, o conteúdo, os procedimentos 

metodológicos e as formas de organização, estando esta relação intimamente 

dependente das condições situacionais em que se aplica” (Rosado & Mesquita, 

2009, p. 76). Assim, o feedback, a demonstração e o questionamento, surgem 

como estratégias instrucionais envolvidas na interação pedagógica, visando uma 

gestão e otimização desses momentos e consequentemente um bom ensino.  

  

Feedback Pedagógico 

 

 O feedback, segundo Januário (1996, p. 116), “(…) é definido pelo 

comportamento de ensino que consiste na reacção do professor (em geral 

verbal, mas podendo ser também não verbal) à prestação académica do aluno, 

intervindo no processo de aprendizagem com a função de avaliar a prestação, 

de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o aluno sobre o que fez ou como 

fez”, sendo considerado, por Rosado & Mesquita (2009), como uma mais-valia 

do professor no processo de interação pedagógica. Neste sentido, o feedback, 

como estratégia instrucional, é essencial para uma eficaz aprendizagem, uma 
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vez que “após a apresentação da tarefa, a prática do aluno pressupõe 

acompanhamento e correcção por parte do professor com vista a uma maior 

eficácia da aprendizagem. É este o significado pedagógico do feedback, pois 

uma prática não convenientemente supervisionada origina aprendizagens 

erradas” (Januário, 1996, p. 117). 

 De acordo com Piéron e Delmelle (cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 

83) o professor deve desenvolver uma sequência de comportamentos para emitir 

um feedback pedagógico: “observação e identificação do erro na prestação; 

tomada de decisão (reagir ou não reagir e, se decidir reagir, prestar um 

encorajamento ou uma informação); feedback pedagógico informativo; 

observação das mudanças no comportamento motor do aluno; eventual 

observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback 

pedagógico”. Assim, o feedback resulta da tomada de decisões oportunas, 

baseadas na seleção e processamento da informação recolhida através da 

observação, envolvendo a análise da resposta motora do aluno e, também, o 

ambiente em que ela se desenvolveu (Rosado & Mesquita, 2009). Posto isto, o 

processo de tomada de decisão, relativamente à emissão de feedbacks, por 

vezes tornou-se difícil, principalmente no primeiro período, na modalidade de 

voleibol. Sendo a primeira modalidade que lecionei ao longo da minha PES, e 

como não estava muito à vontade com esta, tive mais dificuldade em intervir na 

aula, acabando por ser mais contida na minha abordagem junto dos mesmos. 

Contudo, no decorrer do ano letivo, ao entrosar-me mais com a minha turma e 

na escola, a minha perdendo a timidez, e consequentemente, a minha emissão 

de feedbacks foi aumentando. Este incremento, foi mais percetível a partir do 

segundo período, e principalmente nas modalidades individuais, uma vez que 

nestas, para mim, se tornava mais fácil observar os erros. Seguindo esta linha 

de ideia, Hoffman (cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 84) “(…) afirma que os 

professores que não conseguem identificar erros críticos nas respostas dos 

alunos ou, mesmo conseguindo, não interpretam correctamente o seu 

significado, estão destinados a cometer enganos quando entram na fase de 

prescrição”. 
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“Com base nesta aula considero que ao nível da instrução e emissão de feedbacks tenho vindo 

a melhorar, pois senti que conduzi esta sessão de uma forma mais controlada e interventiva, 

levando a que os próprios alunos, pelo entusiamo que demonstrei, estivessem mais ativos e 

participativos no exercício” (Diário de Bordo, semana 17). 

 

 Para além da dificuldade em identificar os erros e consequentemente, 

emitir um feedback eficaz, outra questão que surgiu em algumas aulas foi o facto 

de verificar, no mesmo exercício, vários erros e não saber qual é que devia incidir 

a minha intervenção, em primeiro lugar.   

 

“(…) no meio de tantas indicações que eu identificava como sendo importantes dar aos alunos, 

não conseguia emitir feedbacks para alguns deles, pois estava com dificuldades em perceber a 

origem do erro e corrigi-los a partir daí” (Diário de Bordo, semana 24). 

  

 Um aspeto essencial, para o qual a PC nos alertou várias vezes, é 

referente à importância de fechar o ciclo de feedback. Ao longo da prática 

pedagógica esta foi uma capacidade que eu fui desenvolvendo de forma 

progressiva. Com o aumento da minha intervenção, ao nível da emissão de 

feedbacks, eu queria conseguir intervir junto de todos os alunos, acabando por 

junto de cada um deles dar o feedback e não esperar pela resposta deles. 

Alertada pela PC, para esta situação, procurei ficar mais atença e completar este 

ciclo. 

 De acordo com Januário (1996, p. 119) “(…) são os acontecimentos da 

sala de aula que determinam a natureza do feedback proporcionado pelo 

professor”. Desta forma, a especificidade e o alvo do feedback é determinado 

pelas diferentes respostas que os alunos dão aos estímulos. Relativamente à 

especificidade do feedback, Cushion (cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 89)  

afirma que “os feedbacks específicos contribuem de forma mais efectiva para as 

aprendizagens dos alunos, na medida em que contém informação específica que 

pode facilitar as aprendizagens”. Assim, o tipo de feedback que eu mais emiti ao 

longo da minha prática pedagógica foi o corretivo, inicialmente, mencionando 

apenas o erro e a solução para o mesmo e mais tarde completando a correção 

com um elogio a melhoria da sua performance. “Tal estratégia permitirá melhorar 

o clima da turma, pelo aumento dos encorajamentos e dos elogios das boas 
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actuações dos alunos, bem como possibilita o reforço do que está a ser feito de 

forma apropriada (melhoria do empenhamento e da disciplina), permitindo, 

ainda, reforçar os aspectos fortes da prestação dos estudantes” (Potrac et al. & 

Potrac et al, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 90). Para além disso, 

considerando a desmotivação que a minha turma apresentava, a minha 

intervenção junto dos alunos era de incentivo e motivação para que tentassem 

ultrapassar as suas dificuldades.  

 

“Outro aspeto positivo que esteve presente nesta aula e que é importante que se faça sentir em 

todas as aulas, é a emissão de feedbacks positivos e motivacionais, ainda para mais nesta 

turma em que os seus níveis de motivação são muito baixos, na maioria dos alunos” (Diário de 

Bordo, semana 10). 

 

Quanto ao alvo do meu feedback, Rink (1993) refere que este pode ser emitido 

para a turma, para um grupo de aluno ou individualmente. Relativamente à 

turma, poucos foram os feedbacks, contudo ocorriam sobretudo nas 

modalidades coletivas, durante a realização dos jogos, em que eu parava o jogo, 

para analisar com os alunos uma determinada situação. Os feedbacks a um 

grupo de alunos, aconteciam, essencialmente nas aulas de ginástica, onde as 

sugestões e correções decorriam das figuras apresentadas por cada grupo, e 

também nas aulas de basquetebol, quando os alunos estavam a trabalhar por 

equipas. Relativamente aos feedbacks individuais, considero que foram os mais 

emitidos, talvez pela timidez e falar baixo, tive a necessidade de ser mais 

discreta, inicialmente, na emissão dos mesmos, ainda que tive que repetir o 

mesmo feedback várias vezes.    

 Assim, “a preparação adequada de professores no uso de feedback 

eficiente implica o desenvolvimento de competências adequadas para que 

possam ajudar os seus alunos a melhor compreenderem a distância a que se 

encontram dos objetivos de aprendizagem, não deixando nunca de proteger a 

autoestima destes” (Fonseca et al., 2015, p. 176). 
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Demonstração 

 

 De acordo com Rosado e Mesquita (2009, p. 96), “o uso associado de 

diferentes estratégias instrucionais, nomeadamente na apresentação das tarefas 

motoras, em conformidade com a natureza específica das habilidades de 

aprendizagem e o nível de desempenho dos praticantes, revela-se 

particularmente eficaz”, assim a utilização da demonstração em conjunto com as 

explicações verbais , como estratégias de instrução, providenciam aos alunos 

duas fontes de informação (Rink, 1993). 

  Ao longo da minha prática pedagógica, tornou-se fundamental a gestão 

do modo de apresentação das tarefas, complementar à instrução verbal. Desta 

forma, a escolha do melhor meio de demonstração de uma imagem motora e do 

seu nível, foi essencial. Neste sentido, no decorrer do ano letivo utilizei os alunos, 

materiais e eu própria como meio de apresentação não verbal das tarefas. 

Relativamente a esta questão, Rosado e Mesquita (2009) apresentam alguns 

critérios didáticos que devem ter-se em conta. Assim, “de uma maneira geral, 

aconselha-se que a demonstração seja sempre que possível, feita pelos 

praticantes (…) No entanto, com alguma frequência deverá ser o professor a 

fazer a demonstração, já que isso pode contribuir para criar uma imagem mais 

positiva de si e da actividade desportiva em causa” (p. 98). Dando sentido a este 

critério didático, os alunos foram o meio de demonstração mais solicitado ao 

longo do EP. Contudo, tendo em conta as várias e distintas tarefas e os fatores 

inerentes a cada uma delas, nem sempre fui capaz de optar pelo aluno mais 

indicado para o papel que lhe estava a ser a atribuído. Por exemplo, numa aula 

de judo, pelo desinteresse que uma das alunas estava a manifestar, solicitei a 

sua intervenção na aula através da demonstração de uma ação técnica. Todavia, 

a aluna encarou esta função de forma desmotivada, colocando em causa a 

reprodução correta da ação motora. 

  

  “(…) a professora cooperante chamou-me à atenção para ponderar melhor quem é que 

chamo para efetuar a demonstração dos exercícios, pois há alunos, que pela sua 

predisposição, não vale a pena chamar, uma vez que o executante da demonstração deve ser 
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“um bom executante (tal não significa ser um grande executante, mas alguém eu possa da uma 

ideia global correta das componentes críticas das tarefas motora ou da técnica em causa)” 

(Mesquita & Graça, 2009, p. 97)” (Diário de Bordo, semana 31). 

 

 A utilização dos alunos como meio de apresentação das tarefas, funciona, 

também, como estratégia para que o professor possa focar a sua atenção nos 

aspetos importantes da performance dos alunos (Rink, 1993). Utilizei esta 

estratégia, nas minhas aulas, principalmente quando pedia aos alunos para 

serem eles a ministrar o aquecimento, ficando, portanto, mais disponível para 

identificar e corrigir alguns erros, assim como anunciar os objetivos e moldes em 

que a aula iria decorrer.  

 No seguimento do critério didático, acima mencionado, no início do 

estágio pedagógico, assim como aconteceu com a utilização dos feedbacks, 

raramente a demonstração foi efetuada por mim e, quando isso acontecia era de 

uma forma contida com receio de errar. Não considero que tenham sido as 

modalidades ensinadas ao longo do ano letivo que tiveram influência na minha 

ação, até porque foi justamente no andebol, a modalidade que eu menos 

dominava, que o número de demonstrações efetuadas por mim, aumentou. 

Contudo, também fiz uso dos materiais como forma de apresentação das tarefas. 

Deste modo, recorri à utilização de vídeos e à realização de desenhos num 

quadro. A apresentação de vídeos surgiu essencialmente nas aulas de atletismo, 

pelas inúmeras ações técnicas associadas a esta modalidade, dando uma 

imagem fidedigna das mesmas, aos alunos e, ainda, como forma de colmatar as 

deficiências da minha demonstração. No entanto, esta opção tem a 

desvantagem de aumentar o tempo de instrução e de transição entre as tarefas. 

Recorri aos desenhos no quadro, principalmente, nas modalidades de andebol 

e de basquetebol, para explicar, essencialmente exercícios que envolviam ações 

tática e a realização de percursos. Contudo, a utilização deste meio de 

demonstração, nem sempre foi a melhor opção, mesmo em tarefas com 

estruturas semelhantes. 

    

“Numa aula anterior, em que já tinha feito um circuito semelhante, optei por explicá-lo aos 

alunos através de desenhos no quadro, o que não resultou, pois durante a realização do 
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mesmo tive que ir tirando várias dúvidas aos alunos, sobre a forma como é que eles tinham 

que o efetuar. Posto isto, nesta aula, para o exercício do circuito adotei outra estratégia de 

explicação na tentativa de perder menos tempo possível na instrução do mesmo e que eles 

ficassem a perceber, de imediato, o exercício. Desta forma optei por usar os alunos como 

forma de demonstração, contudo, esta estratégia acabou por não resultar, novamente. Voltei a 

perder tempo a mais na explicação do mesmo. Perante isto, a professora cooperante sugeriu 

que numa próxima vez ser eu a demonstrar o exercício ao mesmo tempo que explico, tentando 

uma abordagem diferente” (Diário de Bordo, semana 25). 

 

Questionamento 

 

 Segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 100), “o questionamento dos 

alunos é um dos métodos verbais mais utilizados pelos professores, sendo a 

interrogação dos alunos, como método de ensino, tão velha como a própria 

instrução”. Esta estratégia, permite, portanto, verificar o conhecimento dos 

alunos acerca da informação transmitida, desenvolver a sua capacidade de 

reflexão e promover a interação entre o professor e os alunos (Vacca cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009). Desta forma, ao longo da minha prática pedagógica, 

o recurso ao questionamento ocorreu em jeito de esclarecimento de eventuais 

dúvidas sobre a informação transmitida, em forma de feedback interrogativo e 

com o intuito de promover a reflexão dos alunos sobre a sua prática.  

 Inicialmente, a utilização do questionamento situa-se ao nível da 

verificação do nível de conhecimento e entendimento que os alunos tinham após 

a instrução das tarefas, uma vez que “após um período de informação, de 

apresentação de matéria nova, de apresentação das tarefas motoras, de uma 

demonstração, de organização de grupos, etc., é muitas vezes necessário 

verificar o grau de compreensão da informação transmitida” (Mesquita & Graça, 

2009, p. 101). Contudo, esta forma de utilização desta estratégia verifica-se, 

pouco útil, uma vez que a maior parte das vezes os alunos não manifestavam as 

suas dúvidas, quando questionados sobre elas. Perante esta situação, tive a 

necessidade de expandir a utilização desta estratégia instrucional ao feedback 

interrogativo, que consequentemente implicou o desenvolvimento da reflexão 

nos alunos. Para além disso, fiz uso do questionamento, também, na parte inicial 
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das aulas, como forma de relembrar os conteúdos lecionados na aula anterior e 

de fazer a ligação com os novos conteúdos e estrutura da aula. 

  

“(…) fiz uso do questionamento fazendo a ponte dos conteúdos abordados nas aulas anteriores 

para esta, usando como recurso a visualização de um vídeo de forma a introduzir as projeções 

e usando nomenclatura adequada” (Diário de Bordo, semana 32).  

 

 O feedback interrogativo “(…) pode ser uma excelente forma de motivar 

os alunos para a necessidade de, também eles, tratarem a informação que 

recebem das suas próprias execuções (…), permitindo o desenvolvimento da 

capacidade de avaliação das suas execuções e facilitando a sua descrição 

verbal” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 102). Ou seja, a utilização do feedback 

interrogativo, implica que o aluno compare a sua execução com o modelo correto 

de execução, que ele conhece, e determine as diferenças existentes entre 

ambos. A este nível, o questionamento esteve presente ao longo do EP, 

essencialmente, quando havia a necessidade de parar algum exercício ou jogo, 

para elucidar os alunos quanto aos erros e ações corretas que eles estavam a 

efetuar. As questões decorrentes das situações observadas, situavam-se ao 

nível do porque da realização de determinada ação ou qual o comportamento 

que deve seguir-se e a sua implicação na aprendizagem do conteúdo em 

questão.  

 

“No basquetebol, para mim, torna-se mais fácil de identificar as diferentes ações dos alunos e 

de imediato parar o jogo para os alertar para determinadas situações e até mesmo, para 

ressaltar alguma ação correta que tenha ocorrido” (Diário de Bordo, semana 34). 

   

 De acordo com Mesquita (cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 103), “(…) 

o questionamento aparece enquanto estratégia instrucional fundamental, ao 

oferecer a possibilidade ao aluno / atleta de ocupar um papel central no processo 

de ensino-aprendizagem, actuando como construtor activo das suas próprias 

aprendizagens”. Neste sentido, o aluno participa ativamente nas suas 

aprendizagens, na medida em que reflete sobre as mesmas, seja 

individualmente ou em grupo, atribuindo significado às mesmas. Durante as 
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aulas, para além da reflexão decorrente do feedback interrogativo, na parte final 

da aula era efetuada uma reflexão em grupo, onde os alunos, quando 

questionados sobre os acontecimentos da aula, falavam sobre as suas 

dificuldades e pontos positivos. Assim a sua utilização no processo de ensino-

aprendizagem, promove a otimização dos momentos instrucionais, pelo seu 

caráter promotor de reflexão individual e em grupo, atribuindo significado às 

aprendizagens. 

  

 “O questionamento revela-se com um dos processos essenciais no momento de 

promover a capacidade crítica de os alunos interpretarem o processo de aprendizagem, 

tornando-os afinados preceptivamente com a prática (…)” (Clemente, 2014, p. 592), como tal é 

importante recorre ao mesmo, como estratégia da minha prática pedagógica no 

desenvolvimento do sentido crítico destes alunos e assim fazer com que eles assimilem a 

informação com mais facilidade” (Diário de Bordo, semana 24) 

 

 A par da comunicação, e de uma boa instrução, está o conhecimento do 

conteúdo, como um conhecimento fundamental para o sucesso da ação docente 

(Marcon, 2013). Contudo, Mizukami (cit. por Marcon, 2013), refere que o 

conhecimento do conteúdo específico, por si só, não garante que o mesmo seja 

ensinado e aprendido com sucesso, sendo, portanto, necessário mas não é 

suficiente. Ao longo do EP, fui confrontada com modalidades, que à partida eu 

já sabia acerca da minha falta de domínio sobre elas. O andebol era sem dúvida 

a modalidade que eu tinha mais receio de lecionar, uma vez que era aquela em 

que eu me sentia menos à vontade. Contudo, foi nesta modalidade que eu 

“despontei”, que me senti mais interventiva e que consegui controlar a 

aprendizagem dos alunos. Isto aconteceu, talvez porque investi mais na sua 

preparação, para conseguir colmatar algumas falhas ao nível da compreensão 

dos conteúdos.    

 

“Primeira semana do segundo período e com ela a primeira aula de andebol, que nervos. 

Como já havia dito esta é talvez a modalidade em que eu sinto mais dificuldade (…)” (Diário de 

Bordo, semana 16). 

 



- 65 - 
 

 Segundo Shulman (cit. por Fernandez, 2015), de modo a que o 

conhecimento do conteúdo seja entendido pelos alunos é preciso pedagogizar 

esse conteúdo e, para tal, é preciso o professor dominar os conhecimentos de 

base do conhecimento pedagógico do conteúdo. Assim, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo “(…) estabelece uma fusão entre o conteúdo e 

pedagogia, para a qual se utiliza de elementos disponíveis nos conhecimentos 

do conteúdo, dos alunos, do contexto e pedagógico geral”, por Marcon (2013, p. 

73). Neste sentido, ao longo do meu estágio, por vezes, tive dificuldade em fazer 

os alunos entender o conteúdo que estava a ser lecionado, uma vez que não 

estava a conseguir “traduzir”, o conhecimento e entendimento que eu tinha da 

matéria para ensinar. Verificando, nestes momentos, a importância que a 

comunicação tinha na instrução dos conteúdos e das tarefas.  

 

4.1.3.4. Trabalhando na relação de correspondência entre peças 

 

“(…) em muitos aspectos da nossa vida, agimos de acordo com impressões que temos 

das pessoas, assim como das situações e contextos. Na sala de aula, isto também acontece, 

os professores e alunos agem em função do modo como percecionam a realidade” (Vieira cit. 

por Andrade, 2012, p. 27) 

 

Não se constrói um puzzle de um dia para o outro e às vezes demora a 

perceber se determinadas peças se relacionam ou não. Mas no fim, após a 

persistência na procura da correspondência essa associação acontece… 

 

 O maior desafio que eu encontrei ao longo deste estágio pedagógico, foi 

a minha TR. Um desafio difícil, mas com sabor a conquista no final deste 

caminho, que percorremos juntos.  

 Antes de iniciar o EP, um dos meus principais anseios situava-se ao nível 

da minha TR. Preocupava-me que fosse uma turma de ensino secundário, com 

idades próximas da minha e, por isso temia que os meus alunos me vissem mais 

como uma colega do que como a sua professora. A realidade que eu encontrei 

foi efetivamente uma turma de 11º ano, pouco familiarizada com o desporto, 

constituída essencialmente por meninas, com uma personalidade muto vincada 
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e que assumiam não gostar da disciplina de EF. Perante este cenário, o facto de 

ser uma pessoa mais reservada, despontou em mim o receio de não ser capaz 

de construir uma relação de confiança com os meus alunos.  

 As minhas inseguranças iniciais, levaram-me a marcar a minha posição 

desde o primeiro momento, perante esta turma. Deste modo, após o nosso 

primeiro contacto, criou-se uma relação de distanciamento, de ambas as partes, 

que acabou por prejudicar a minha intervenção nas aulas, pelo facto de me 

preocupar em grande parte com a gestão da aula, descurando as valências de 

uma relação harmoniosa com os meus alunos. Este aspeto juntamente com o 

desinteresse dos alunos, pela aula de EF, levaram-me a reconsiderar a atitude 

implicada na minha ação, enquanto professora, assumindo a necessidade de 

fazer alterações na mesma, em prol de um processo de ensino-aprendizagem 

mais eficaz.    

 

“Pois bem foi a pensar num ambiente harmonioso e na promoção de um processo educativo 

positivo que eu tenho procurado investir na minha relação com os alunos.  

Assim considero que findada a segunda semana desde que começou o segundo período, uma 

certeza é ponto assente a minha relação com os alunos da minha turma residente, evoluiu de 

forma muito positiva, quer da minha parte quer por parte dos alunos” (Diário de Bordo, semana 

17). 

  

 Neste estágio pedagógico, levei algum tempo a perceber que a relação 

entre mim e os meus alunos era uma peça fundamental no processo de ensino-

aprendizagem, até porque os comportamentos do professor e do aluno se 

influenciam mutuamente (Mesquita, 1997). Assim, o desenvolvimento positivo da 

relação entre professor e aluno, que se verificou, principalmente a partir do 

segundo período, tornou mais simples a construção do meu puzzle. Neste 

desenvolvimento uma peça muito relevante, foi a mudança na comunicação 

entre mim e os meus alunos. Este fator foi muito importante, na medida em que 

não consiste unicamente num processo de transmissão de informação, uma vez 

que também inclui um intercâmbio de ideias e da interação entre os professores 

e os alunos (Arévalo & Arribas, 2010). Inicialmente, a preocupação em conseguir 

operacionalizar, na aula, tudo o que tinha planeado, desviava as minhas 
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atenções exclusivamente para a gestão da aula, descurando a comunicação 

com os meus alunos. A partir do momento em que tomei consciência deste 

problema, encontrar soluções para melhorar tornou-se mais fácil, tendo em conta 

que “(…) o professor deverá ter consciência de que o auto conhecimento é a 

fonte principal de uma comunicação eficaz” (Vieira cit. por Andrade, 2012, p. 27). 

  

“(…) procurei desenvolver as minhas competências ao nível da comunicação, no que diz 

respeito à clareza do meu discurso e exposição mais concreta das minhas ideias e ao nível da 

disponibilidade de me expor perante os alunos” (Diário de Bordo, semana 26). 

 

“(…) senti que a minha disponibilidade e capacidade de exposição verbal melhoraram, dando 

um salto na minha capacidade de expressão verbal perante os meus alunos, algo que me faz 

sentir que estou a vencer um obstáculo que eu própria criei, os quais muitas vezes são os mais 

difíceis de ultrapassar” (Diário de Bordo, semana 26). 

 

Foi como da noite para o dia, pois, se por um lado tinha uma turma 

cansada de aprender sempre as mesmas modalidades, manifestando o seu 

desinteresse pela disciplina de EF e sem vontade de participar nas aulas, por 

outro, tinha uma turma num ano de escolaridade completamente oposto, à 

descoberta de um novo espaço e novas experiências, cheios de «genica» e com 

interesse em fazer parte das novas aprendizagens. Parte desta diferença, situa-

se ao nível da relação com os alunos, uma vez que ao contrário do que 

aconteceu com a minha TR, a relação que estabeleci com a TP foi mais 

espontânea e descomplexada, como tal não senti necessidade de mudar a 

minha atitude perante eles.  

 

“Já no que diz respeito à relação com os alunos do quinto ano, para mim foi mais fácil 

“expor-me” a eles, penso que pela idade que eles têm” (Relatório final do 1º período).  

 

“(…) sinto que a minha postura para com estes alunos, é mais ativa, quando 

comparada com a minha turma residente, quer ao nível de feedbacks, quer ao nível do controlo 

da turma e relação com a mesma” (Diário de Bordo, semana 5). 
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Silvares (2013, p. 18), refere que “(…) na literatura atual existe um certo 

consenso em relação à influência dos anos de escolaridade na atitude dos 

alunos face à Educação Física, pois à medida que a escolaridade aumente a 

atitude tende a ser menos positiva”, algo que eu pude comprovar ao longo deste 

estágio de uma forma muito clara. A motivação dos alunos da TP em participar 

de forma ativa nas aulas de EF era superior à da TR, assim como a 

disponibilidade motora destes alunos. Tendo em conta o nível de exigência 

atribuído a cada turma e ano de escolaridade, os alunos da TP corresponderam 

de uma forma mais positiva áquilo que era pretendido, enquanto a maior parte 

da minha TR, ao nível das habilidades motora, ficava muitas vezes aquém 

daquilo que lhes era exigido. Para além da motivação, as diferenças entre estas 

duas turmas, ainda, se fizeram sentir ao nível da sua organização nas aulas. Isto 

é, durante as aulas, após apresentar as tarefas, tornava-se mais fácil organizar 

os alunos da minha TR no espaço e em grupos do que a TP, na qual os alunos 

apresentavam uma menor autonomia. Esta foi uma das razões pela qual o MID, 

foi o modelo de ensino mais requisitado na lecionação das aulas da TP, assim 

como já referi anteriormente.   

Ao longo deste estágio pedagógico, tendo em conta as inúmeras 

dissemelhanças entre a TR e a TP, acabei por “vestir personagens” distintas nas 

diferentes aulas, conforme a exigência dos alunos e as minhas próprias 

características pessoais.  

   

4.1.3.5. Observar a imagem e ampliar.  

 

A observação pode ser entendida como o “(…) conjunto de actividades destinadas a 

obter dados e informações sobre o que se passa no processo de ensino/ aprendizagem com a 

finalidade de, mais tarde, proceder a uma análise do processo numa ou noutra das variáveis 

em foco” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 86) 

 

Às vezes as peças têm pormenores que são difíceis de detetar de imediato, 

como tal, é preciso mais um par ou dois de olhos para conseguir reconhecer esses 

pormenores que podem fazer toda a diferença numa montagem do puzzle mais eficaz 

e eficiente…   
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Segundo Martins (2011, p. 18), “observar o professor em formação surge 

com a intenção de o ajudar a construir as suas práticas como docente e a 

modificar algumas atitudes com vista à sua promoção profissional”, desta forma, 

uma das tarefas que cabe ao EE e, que está patente nas normas orientadoras 

do EP, diz respeito à elaboração dos “(…) planos de observação sistemática e 

realizar as respetivas observações”13. Assim, ao longo da prática pedagógica 

cada EE efetuou dez observações a cada um dos colegas e seis à PC.  

A observação pode ser entendida no sentido de olhar, simplesmente e ver 

o que se passa ou de um ponto de vista, em que esta é mais rigorosa no estudo 

dos comportamentos e situações através de técnicas e meios construídos para 

servir esta função (Brito, 1994). Este último, é o tipo de observação que se 

espera adotar no contexto de ensino, uma vez que “a observação desempenha 

um papel fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, 

constituindo uma fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de 

mudança na escola” (Reis, 2011, p. 11). Desta forma, entendendo a observação 

como uma capacidade essencial, da qual o professor deve ser portador, procurei 

estar presente em todas as aulas dos meus colegas estagiários e da PC, no 

sentido de melhorar a minha intervenção e consequentemente o processo de 

ensino-aprendizagem.  

As observações que nós, EE, tínhamos que comparecer obrigatoriamente 

estavam calendarizadas, marcando o momento da sua realização. Na base 

destas observações estava uma ficha de observação que no início do ano, a PC, 

pediu para nós elaborarmos. Esta foi estruturada com base em aspetos que 

consideramos ser fundamentais para a ocorrência de aprendizagens efetivas e 

tendo em conta os objetivos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, “do mesmo modo que as estratégias de ensino/ aprendizagem só fazem 

sentido em função dos objectivos de ensino/ aprendizagem, também as 

estratégias de observação dependem do objectivo que se pretende atingir, do 

objecto que se quer observar e da natureza da observação” (Alarcão & Tavares, 

2003, p. 86). Após estas observações, seguia-se sempre um momento de 

                                            
13 Normas 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.   
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discussão e reflexão em NE, que me levavam a ponderar sobre as minhas 

práticas e posteriores mudanças ou refinamento das mesmas. “Esta tarefa 

regulamenta, ao apelar à discussão e reflexão sobre aquilo que se observou em 

sede de núcleo de estágio, constitui um importante momento de partilha e de 

crescimento, ampliando a visão acerca da docência. Tornando-se, portanto, num 

momento importante de aprendizagem” (Lopes et al., 2015, p. 308), onde os 

colegas estagiários davam um “empurrãozinho” na minha evolução enquanto 

docente.    

 

“Esta aula foi observada pelos meus colegas estagiários, resultando dessa mesma 

observação algumas sugestões para melhorar o meu desempenho enquanto professora, e 

também o processo de ensino aprendizagem” (Diário de Bordo, semana 12).  

 

“A partir da observação que os meus colegas estagiários e a professora cooperante fizeram da 

minha aula de andebol, resultou uma sugestão relativamente à minha organização dos 

exercícios no espaço e por consequência à minha gestão do tempo” (Diário de Bordo, semana 

21). 

 

O exercício da função de observar, à medida que decorria o EP, ia 

tornando-se menos difícil, na procura de desenvolver a minha capacidade de 

retirar da imagem que tinha à minha frente, a informação pertinente e sobre ela 

refletir, pois “quem não sabe observar não consegue analisar, avaliar nem 

identificar erros – os seus, os dos seus alunos ou os dos seus atletas – e, por 

conseguinte, não consegue melhorar prestações, ou seja, não evolui” (Aranha, 

2007, p. 3). Outra questão que se levantou na realização das observações foi a 

objetividade/ subjetividade com que as situações eram analisadas e a 

informação selecionada. Isto é, perante uma situação em que estavam patentes 

vários aspetos, tinha dificuldade em selecionar qual deles seria mais relevante 

registar, tendo em conta os objetivos delineados para sessão, mas o inverso 

também aconteceu, ou seja, dava por mim a olhar, mas a não ver nada. Incluídas 

nestas observações, estavam as aulas lecionadas pela PC. Com uma vasta 

experiência de ensino, a PC apresentava-se nas suas aulas como uma 

profissional munida de saberes teóricos, mas também de um traquejo a nível 
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prático, que me enchiam as medidas, na aprendizagem que ela me 

proporcionava.  

 

“Na quinta-feira realizamos a última observação (…) ficou bem patente a força da 

experiência da professora, na condução das sessões e gestão das situações decorrentes do 

contexto” (Diário de Bordo, semana 35). 

  

Mas não só das observações formais, era possível retirar informação 

pertinente para a minha prática pedagógica, também as observações informais, 

me permitiram absorver aspetos essenciais ao meu desenvolvimento 

profissional e melhoria da prática pedagógica. A presença em todas estas aulas, 

para além de me fornecer ferramentas essenciais para a condução de um ensino 

mais eficiente, permitiu-me fundamentalmente ir colmatando as dificuldades 

referidas anteriormente, ou seja, ia melhorar a minha capacidade de observação.  

As observações realizadas pela PO, desencadeavam em mim a 

ansiedade e o nervosismo que acabavam por me deixar inibida na minha 

intervenção. O facto que estar a ser «julgada» pela PO, pela PC e pelos meus 

colegas, despontava em mim o medo de falhar. Contudo, a presença da PO na 

escola era sempre sinónimo de reflexão em NE, onde podíamos refletir sobre os 

acontecimentos da aula, através da perspetiva dos observadores e de quem 

tinha planeado a aula e a estava a lecionar, promovendo a emissão de 

feedbacks, que contribuíam para o meu desenvolvimento profissional. No 

seguimento desta ideia, Martins (2011, p. 18) refere que “o feedback que surge 

após a aula do estagiário, na presença dos seus colegas e do supervisor 

pedagógico, constitui uma das técnicas de formação mais tradicionais. Este 

feedback deverá assumir sempre um aspecto de carácter construtivo e 

formativo”. 

 

Nestas visitas da professora orientadora o que eu gosto mais é a discussão que se gera no 

núcleo de estágio, quando reunimos para refletir em conjunto sobre as aulas observadas. É um 

espaço de aprendizagem, conhecimento de mim mesma e do trabalho que tenho vindo a 

desenvolver e sobretudo, de reflexão (Diário de Bordo, semana 32). 
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Assim, “por vezes, observar uma aula, é olhar para ti, através do seu 

reflexo. E mais importante do que isso, refletir sobre o que observaste é olhar 

para nós, professores, e o que é que nós estamos a fazer com os nossos 

aprendizes”  (Ferreira, 2015, p. 122).  

 

4.1.4. Analisar as diferentes peças (Avaliação) 

 

“(…) quando se fala em avaliação educacional fala-se, necessariamente, de um 

processo planeado, sistemático, fazendo parte do processo educativo” (Rosado et al., 2002, p. 

19) 

 

O puzzle está em construção, mas é preciso ponderar qual o passo seguinte. 

Desta forma torna-se imprescindível a avaliação do ponto de situação em que se 

encontra o quebra-cabeças… 

 

 Em ligação com a planificação e a realização, a avaliação faz parte das 

funções do professor (Bento, 2003), a qual, segundo Rosado et al. (2002, p. 19) 

pode ser entendida como “estimar, apreciar, calcular o valor de uma coisa (…) é 

uma actividade humana constante, já que a todo o momento temos que recolher 

informação do meio, valorizar essa informação e decidir em conformidade”. Esta 

noção, quando extrapolada para o contexto educacional, assume-se como “uma 

etapa do processo educativo que tem por fim comprovar, de forma sistemática, 

em que medida foram conseguidos os resultados previstos nos objectivos que 

se teriam especificado previamente” Lafourcade (cit. por Rosado et al., 2002, p. 

20).  

 A avaliação no ensino permite o aperfeiçoamento dos processos 

educativos, uma vez que a avaliação das aprendizagens serve funções 

pedagógicas e sociais no processo educativo, sendo que na perspetiva 

pedagógica assume-se como relevante tanto para o aluno, como para o 

professor, na medida em que permite, que este último, perceba se a sua ação 

está ou não a ser eficaz e, informa o aluno quanto à sua evolução e nível 

alcançado (Rosado et al., 2002). Assim, percebe-se que a avaliação, na procura 

de cumprir o objetivo de melhorar o ensino, não se limita apenas ao aluno, mas 
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“(…) implica, por reflexo, uma apreciação que envolve toda a situação educativa, 

fornecendo informações mais ou menos consistentes acerca dos conteúdos 

selecionados, do contexto material e humano em que o trabalho se realiza, dos 

procedimentos didácticos e do aproveitamento observado nos alunos”  (Sobral 

& Barreiros, 1980, p. 12).  

 No início do EP a PC forneceu, os critérios de avaliação definidos pelo 

GEF, que contemplavam a avaliação do aluno em três domínios diferentes: o 

domínio cognitivo (20%), o domínio psicomotor (50%) e o domínio atitudinal 

(30%), devendo a EF considerá-los de forma sistemática, como refere (Bento, 

2003), uma vez que os objetivos da EF se distribuem pelas três componentes. 

Quanto ao domínio psicomotor, este diz respeito à aquisição e desenvolvimento 

de habilidades motoras e desportivas. Por outro lado, a componentes cognitiva 

faz referência às capacidades intelectuais e de aquisição de conhecimentos e, 

por fim, a componente atitudinal faz menção às atitudes e valores (Rosado et al., 

2002). Ainda que a maior percentagem, seja atribuída ao domínio psicomotor, 

apercebi-me que a componente atitudinal, aquando a inserção das notas na 

grelha final, fazia notar o seu peso, tendo sido, no entanto, um domínio pouco 

valorizado pelos alunos.  

 A realização da avaliação ao longo do estágio pedagógico, constituiu-se 

como uma tarefa de grande responsabilidade, na qual eu me sentia como ‘peixe 

fora de água’, na medida em que a inexperiência na atividade de avaliação, me 

deixava insegura no juízo que eu fazia relativamente à performance dos alunos. 

Assim, no exercício da avaliação, o professor depara-se, não só com problemas 

técnicos, mas também, com problemas éticos, ou seja, “a avaliação oscila entre 

concepções como medida, de grande tomada de dados objectivos e de 

comparação dos valores dos alunos com tabelas e normas estatísticas (…) e a 

utilização exclusiva de critérios subjectivos e sincréticos baseados na 

experiência e na intuição dos professores e sem qualquer possibilidade de 

sistematização e controlo” (Rosado et al., 2002, p. 13). Desta forma, surge a 

dualidade na forma de avaliação da aprendizagem: avaliação normativa e 

avaliação criterial. A primeira refere que “(…) os desempenhos dos alunos são 

comparados entre si por relação a uma norma, sendo a avaliação orientada por 
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um conjunto de regras comuns. Considerava-se a existência de um aluno médio 

e de outros que aprendem mais ou menos, em relação ao primeiro” (p. 28), sendo 

que as respostas, aos estímulos, dadas pelos alunos é comparada à dos 

restantes colegas, e de seguida organizadas hierarquicamente (Gonçalves, 

2010). Enquanto que a segunda aponta que  “(…) é avaliado o conhecimento do 

aluno em relação a critérios pré-estabelecidos constituídos pelos objectivos de 

ensino, sem que seja feita, necessariamente, comparação entre alunos” (p. 30). 

Este último tipo de avaliação é, normalmente, utilizado em testes ou provas, uma 

vez que o professor define os critérios de avaliação para a forma como os alunos 

devem responder, comparando essa resposta com os critérios predeterminados 

(Gonçalves, 2010) Tanto um tipo de avaliação como o outro, estiveram presentes 

na forma como avaliei os meus alunos, ao longo do ano letivo. Na medida em 

que, durante a ponderação das notas a atribuir aos alunos em cada modalidade, 

procurei completar os resultados obtidos na avaliação criterial utilizando a 

comparação entre os alunos. Contudo, também o progresso dos alunos foi 

devidamente valorizado na consideração das notas a atribuir a da um deles, isto 

é “(…) avalia-se a evolução do aluno (avaliando-se o processo em vez de avaliar 

conhecimentos)” (p. 44). 

 Avaliar, durante o meu EP foi uma atividade que se revelou algo subjetiva, 

tendo sido um pouco colmatada com a utilização de instrumentos de avaliação 

coerentes com o processo de aprendizagem. Assim, “pretende deixar-se de 

avaliar “a olho”, passando a avaliar com instrumentos mais precisos e rigorosos, 

como se faz no caso do peso, comprimento e temperatura” (Gonçalves, 2010, p. 

103). Desta forma, tanto nas modalidades coletivas como nas individuais, recorri 

à utilização de grelhas, nas quais estavam presentes os conteúdos e objetivos 

pré-determinados durante o processo de planeamento. Todavia, nas 

modalidades individuais, ainda, fiz uso de meios audiovisuais, na medida em 

que, posteriormente, estes meios me auxiliavam numa observação mais 

pormenorizada, tendo em conta que durante o momento efetivo de avaliação, a 

execução dos movimentos era momentânea. Pelo contrário, nas modalidades 

coletivas não fiz uso deste tipo de meios, uma vez que a frequência de ocorrência 
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da técnica e da tática era maior e o próprio contexto em que as avaliações 

decorriam, exigiam uma disposição dos alunos diferenciada.  

  

“A responsabilidade de avaliar é realmente muito grande e eu neste dia senti esse peso (…) 

para me ajudar na análise da execução técnica dos alunos pedi a uma colega de estágio para 

os filmar, para posteriormente avaliar de uma forma mais cuidada” (Diário de Bordo, semana 

11). 

 

“(…) de modo a aferir de uma forma mais precisa, a técnica será avaliada através de exercícios 

critério, por sua vez a componente tática será alvo de avaliação em contexto de jogo. Nesta 

poderão ser utilizadas grelhas de avaliação cujo os conteúdos refletem os objetivos 

predefinidos no planeamento do processo de ensino-aprendizagem (…)” (MEC de Voleibol) 

 

 Para além do desafio que foi avaliar uma turma, em que o nível de 

performance era semelhante, mais difícil foi avaliar a TP, na modalidade de 

futsal, na qual existia, claramente, dois níveis diferentes.  

 

“A primeira aula teve um papel muito importante para as aulas que se seguem (…) verificou-se 

que os alunos apresentavam níveis diferentes de desempenho. Desta forma, como “a 

exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a cada um dos alunos” 

(Mesquita & Graça, 2009, p. 42)” e em conversa com a professora cooperante, achamos por 

bem que nas próximas aulas seriam lecionadas diferenciando os alunos por níveis” (Diário de 

Bordo, semana 30). 

 

 Assim, parece ser adequado que “(…) para grupos diferenciados pelos 

nível de prática, se coloquem exigências diferenciadas relativamente aos 

critérios exigidos” (Rosado et al., 2002, p. 33). 

 A avaliação, segundo Gonçalves (2010) refere a existência de três 

modalidades diferenças de avaliação, sendo elas a AD, a avaliação formativa 

(AF) e a avaliação sumativa (AS), as quais ocorrem em momentos diferentes do 

processo de ensino-aprendizagem.  
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Avaliação Diagnóstica 

 

 A AD, de acordo com Gonçalves (2010, p. 47), pode ser entendida como 

a recolha de “(…) informação para estabelecer prioridades e ajustar a atividades 

dos alunos no sentido do seu desenvolvimento”, facilitando a ação do professor, 

ao fornecer-lhe a informação adequada, para que ele possa tomar as decisões 

ajustadas às capacidades dos alunos, promovendo o seu sucesso educativo. 

Assim, esta modalidade da avaliação “verifica se o aluno possui as 

aprendizagens anteriores necessárias para que as novas aprendizagens tenham 

lugar (avaliação do pré-requisitos) e também se os alunos já têm conhecimentos 

da matéria que o professor vai ensinar, isto é, que aprendizagens das que se 

pretendem iniciar (e que se assumem não-conhecidas) são, na realidade, já 

dominadas pelos alunos (avaliação dos níveis de entrada)” (Rosado et al., 2002, 

p. 70).  

 Esta modalidade da avaliação, pode por vezes ser confundida com a 

avaliação inicial, contudo, enquanto que a “(…) avaliação diagnóstica não ocorre 

em momentos temporais determinados, podendo realizar-se no início do ano (…) 

no início de uma unidade de ensino e sempre que se pretende introduzir uma 

nova aprendizagem e se achar prudente proceder a uma avaliação deste tipo” 

(Rosado et al., 2002, p. 71), a avaliação inicial coincide com o início do ano. No 

caso da minha prática pedagógica, efetuei a AD no início de cada UD, isto é, na 

primeira aula de cada modalidade, fosse ela no primeiro, segundo ou terceiro 

período, era o momento da AD. Todavia, esta modalidade da avaliação não foi 

realizada em todas as modalidades lecionadas, ao longo do ano letivo. 

Modalidades como a ginástica, o atletismo e o judo, não foram alvo de AD, tendo 

em conta o percurso escolar das turmas nos anos anteriores.  

  

 “No que diz respeito ao judo, nesta modalidade os alunos são serão sujeitos a uma avaliação 

diagnóstica, isto porque nos anos anteriores, estes nunca tiveram contacto com tal modalidade, 

como tal vou partir do princípio que os conteúdos a serem abordados terão de ser os mais 

básicos que lhes permita ter uma visão geral do que é o judo” (MEC de Judo) 
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Mas pelo contrário, as modalidades desportivas coletivas, como o 

voleibol, o andebol e o basquetebol foram avaliadas diagnosticamente, através 

de uma lista de verificação de conteúdos.  

  Na primeira AD que eu realizei estava um pouco nervosa com a atividade, 

com receio de não conseguir retirar a informação essencial das respostas que 

os alunos davam aos exercícios apresentados, e consequentemente não ter a 

capacidade de efetuar um juízo adequado, da prestação da turma. Outra questão 

que se levantou durante esta avaliação, foi a diferença na dificuldade em 

observar a técnica dos alunos, em exercício analíticos, quando comparada com 

a observação da técnica e da tática em contexto de jogo.  

 

“Enquanto esta avaliação se sucedeu nas tarefas analíticas foi mais simples retirar informação 

do que estava a observar, no entanto, quando chegou o momento de observar os alunos em 

situação de jogo, o processo de avaliação tornou-se mais complicado, uma vez que tinha mais 

elementos para analisar” (Diário de Bordo, semana 4).  

 

 Após averiguar o estado de desenvolvimento do aluno, referente aos 

conhecimentos anteriores, tinha, pois, a possibilidade de terminar o planeamento 

referente à modalidade avaliada. Neste caso, como a primeira aula da UD era 

destinada à AD, após a sua realização já conseguia terminar este nível de 

planeamento e assim, programar a minha intervenção nas sessões destinadas 

a determinada modalidade. 

 Tendo em conta a transdisciplinaridade inerente à EF, seria de prever que 

para além das habilidades motoras, também as áreas da cultura desportiva, da 

condição física e fisiológica e dos conceitos psicossociais, também fossem alvo 

de AD. No entanto, as habilidades motoras sofreram esta avaliação, uma vez 

que as restantes áreas já tinham sido averiguadas numa avaliação inicial. Isto é, 

para ficar a conhecer melhor os meus alunos, no início do ano recebi 

informações dos mesmos, referentes aos anos anteriores e também apliquei 

uma breve ficha biográfica, assim como, através da realização dos testes 

FITescola tive a oportunidade de tirar algumas ilações quanto à condição física 

dos meus alunos.  
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Avaliação Formativa 

 

 A AF “serve para determinar a natureza do desenvolvimento do próprio 

processo e constitui o ponto para decisões de aperfeiçoamento”(Rosales, 1990, 

p. 36), isto é, as informações deste momento de avaliação proporcionam aos 

professores a melhoria da prática pedagógica (Gonçalves, 2010). Desta forma, 

há uma “(…) necessidade de valorizar e fortalecer-se a avaliação do dia-a-dia do 

aluno, em situações de performance normal, em situações de desempenho 

típico, e não, exclusivamente em desempenho máximo. Esta forma de 

perspectivar a avaliação pode contribuir para que os jovens possam participar 

nas aulas de forma mais natural e descontraída e, também, para que possam 

entender a avaliação não como algo perturbante e negativo, mas como algo que 

naturalmente está integrado no funcionamento do dia-a-dia da classe” (Rosado 

et al., 2002, p. 52). Assim, no decorrer do EP, procurei efetuar uma avaliação 

contínua, que me permitisse melhorar a minha intervenção e a prestação dos 

alunos, de dia para dia.  

  

“Relativamente à avaliação formativa esta será realizada ao longo das aulas através da 

apreciação feita ao desempenho dos alunos nos diferentes domínios, durante as mesmas. 

Através dos feedbacks emitidos a cada aluno e posterior reflexão sobre a aula é feito um 

registo informal” (MEC do planeamento anual). 

 

 Também as avaliações intercalares, de caracter qualitativo, no primeiro e 

segundo períodos, podem ser entendidas como um instrumento de avaliação 

formativa, uma vez que permite, para além da “(…) avaliação do rendimento dos 

alunos oferece também ao professor um motivo para repensar o currículo 

escolhido, as condições de trabalho e o método de ensino a seguir” (Sobral & 

Barreiros, 1980, p. 11).  

 

“Por fim, importa fazer uma breve alusão às grelhas intercalares, nas quais é feita uma 

avaliação qualitativa da prestação dos alunos nos domínios psicomotor, cognitivo e atitudinal” 

(Diário de Bordo, semana 7). 

  



- 79 - 
 

Neste sentido a AF funciona como um sistema de feedback simultâneo ao 

processo de ensino-aprendizagem (Sobral & Barreiros, 1980) uma vez que 

consiste na observação e interpretação das respostas dos alunos e dos 

professores á prática pedagógica.    

 

Avaliação Sumativa 

 

 De acordo com Ribeiro e Ribeiro (cit. por Gonçalves, 2010, p. 56), a AS 

pode ser entendida como “(…) avaliação que procede a um balanço de 

resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, acrescentando 

novos dados aos recolhidos pela avaliação formativa e contribuindo para uma 

apreciação mais equilibrada do trabalho realizado”. Desta forma, na minha 

prática pedagógica esta modalidade da avaliação, ocorreu no final de cada UD 

como um complemento à avaliação formativa e como meio para perceber em 

que estado se encontrava o processo de ensino-aprendizagem, quer ao nível da 

performance dos alunos, quer ao nível do planeamento, assim como refere Vilar 

(cit. por Rosado et al., 2002, p. 67) ao dizer que “(…) 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 perspectiva de se aperfeiçoarem processos 

futuros”.  

 O exercício da função de avaliação, ao longo deste EP, não foi tarefa fácil, 

contudo a complexidade inerente à recolha de informação foi se esvanecendo, 

conforme o tempo ia passando através da perceção que já tinha dos alunos e 

também através do desenvolvimento de estratégias que fui encontrando para 

colmatar as minhas lacunas. Desta forma, através dos exercícios planeados e 

da organização dos alunos no espaço e com os colegas, fui conseguindo 

melhorar a minha observação às respostas dos alunos. 

  

Durante a avaliação tive a necessidade de adaptar alguns pares, permitindo que alguns 

alunos obtivessem mais sucesso do que aquele que estava a ter com o respetivo par. 

(Diário de Bordo, semana 27) 

 



- 80 - 
 

“Os exercícios que preparei para a avaliação foram exercícios já conhecidos pelos alunos, de 

forma a que a sua organização e instrução fosse o mais reduzida possível e que me permitisse 

avaliar ao mesmo tempo, as componentes técnicas e as componentes táticas” (Diário de 

Bordo, semana 28). 

  

 Ao contrário do que aconteceu com a AD, todas as modalidades 

lecionadas foram alvo de AS, em moldes diferentes, na prática, mas através de 

instrumentos de avaliação, organizados de forma semelhante, tendo em conta 

as particularidades de cada modalidade. Assim, “nesta modalidade de avaliação 

é decisiva uma escolha criteriosa de objectivos relevantes, de acordo com 

critérios de representatividade e de importância relativa de modo a obter uma 

visão de síntese” (Rosado et al., 2002, p. 68). 

 

“Assim de modo a aferir de uma forma mais precisa, a técnica será avaliada através de 

exercícios critério, por sua vez a componente tática será alvo de avaliação em contexto de 

jogo. Nesta poderão ser utilizadas grelhas de avaliação cujo os conteúdos refletem os objetivos 

predefinidos no planeamento do processo de ensino-aprendizagem, e/ou recorrendo a meios 

audiovisuais” (MEC de andebol). 

 

 Deste modo, “um balanço global deverá ser realizado em cada período 

lectivo, dando corpo à necessidade de atribuir as classificações intermédias; um 

balanço deverá, também, ser realizado, no termo de cada uma das etapas 

anuais, de forma a permitir eventuais reajustamentos na etapa seguinte” 

(Rosado et al., 2002, p. 70). 

 

Testes Teóricos 

  

 Perante a subjetividade que está inerente à realização das avaliações, 

nas matérias da EF, procura-se utilizar os testes teóricos (TT) como meio de 

avaliação mais objetivo. Contudo, como refere Gonçalves (2010, p. 77) é que 

“(…) mesmo na avaliação por testes há subjectividade e esses não avaliam 

objectivamente o que o aluno sabe, ou porque não estão bem elaborados, ou 

porque não contemplam toda a matéria, ou mesmo porque o aluno não entende 
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a pergunta apesar de saber a matéria”. Ainda assim, os critérios de avaliação, 

elaborados pelo GEF da EBSRF, apresentam o domínio cognitivo representando 

20% da nota final do aluno. O mesmo documento refere, ainda, que os trabalhos 

e testes escritos e as apresentações orais, são instrumentos que podem servir 

este propósito.14 Assim, no decorrer da minha prática pedagógica, efetuei os TT, 

no primeiro e segundo períodos, no sentido de ter um resultado concreto que 

remetesse para a componente cognitiva, “tendo por referência os conhecimentos 

previstos nos programas, relativos às matérias, às aptidões físicas e, ainda, ao 

fenómeno desportivo e à participação nas actividades físicas” (Rosado et al., 

2002, p. 56). 

 Ao longo deste ano letivo, apercebi-me que os alunos ficavam nervosos 

aquando a realização das avaliações práticas, marcadas no calendário, 

especialmente os alunos da TP. Ainda que no caso dos TT, não tenha sido 

diferente, no último teste escrito, questionei-me quanto à importância que estes 

teriam para os alunos da minha TR.  

 

“A perceção que eu tenho da maioria dos alunos é que atribuem uma importância elevada à 

avaliação, no entanto, nesta semana tive a surpresa de duas alunas que decidiram faltar ao 

teste teórico e para além disso, uma das alunas, tinha ainda que apresentar o trabalho que 

realizou ao longo do período, algo que também não fez” (Diário de Bordo, semana 28). 

  

 No terceiro período não foi realizado o TT, uma vez que foi um período 

curto sendo, portanto, escusado suprimir aulas práticas para a realização de um 

teste escrito.  

 Desta forma, considero que os TT, encontram a sua importância se forem 

realizados com o intuito de verificar as aprendizagens daquilo que é abordado 

em determinada modalidade, constituindo-se como um meio para colmatar as 

dificuldades inerentes à apreciação da cultura desportiva dos alunos, em 

contexto de prática.   

 

                                            
14 Informação retirada dos critérios de avaliação do Agrupamento de Escolas Rodrigues de 
Freitas 



- 82 - 
 

Autoavaliação 

 

A autoavaliação, segundo Gonçalves (2010, p. 65) consiste, num “(…) 

processo de regulações dinâmicas e interactivas de formação, não podendo 

reduzir-se a uma simples instrumentação externa”. Como tal, este tipo de 

avaliação requer que no processo de ensino-aprendizagem, se cumpram duas 

condições, que são a “explicitação dos objectivos da aprendizagem e, também, 

a clarificação dos critérios de avaliação” (Rosado et al., 2002, p. 44). Neste 

sentido, no início do ano letivo e antes da avaliação de cada modalidade, 

transmiti aos meus alunos dos critérios gerais e específicos de avaliação nos 

três domínios, acima mencionados, assim como, no dia da autoavaliação, os 

informei dos resultados obtidos em cada modalidade. Assim, proporcionei aos 

meus alunos uma participação ativa no processo de avaliação, inerente ao 

processo de ensino-aprendizagem, através da partilha de informação entre 

docente e discente.  

Na minha prática pedagógica, a autoavaliação foi, portanto, uma atividade 

que decorreu na última aula de cada período, numa fase em que as avaliações 

sumativas já tinham sido efetuadas, podendo os alunos fazer um balanço da sua 

participação nas aulas de EF, com base nas informações que lhes transmiti e na 

sua própria reflexão. Desta forma, os alunos tinham que preencher uma folha, 

elaborada pelo GEF, na qual os alunos tinham que se avaliar nos domínios 

cognitivo, atitudinal e psicomotor, sendo que, apenas lhes forneci informação 

quanto aos dois primeiros domínios.  

 

“É na autoavaliação que se constata a perceção que os alunos tem do seu 

desempenho, seja ela errada ou correta, uma vez que “(…) o aluno que se autoavalia revela 

um grande envolvimento pessoal no processo de avaliação, gerindo o seu desempenho e 

refletindo sobre ele (…) (Vieira, 2013, p. 28)”, algo que se verifica na sua autoavaliação” (Diário 

de Bordo, semana 28).  

  



- 83 - 
 

 A autoavaliação, desta forma, promove a progressão da ação do docente 

e dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, permitindo um melhor 

desenvolvimento das suas práticas.   

 

4.2. Área 2 – Participação na Escola/ Agrupamento de Escolas e Relação 

com a Comunidade  

 

“Uma escola sem pessoas seria um edifício sem vida (…) os alunos, os professores, os 

funcionários e os pais (…) para elas existem os espaços, com elas se vive o tempo” (Alarcão, 

2001, p. 20) 

 

O EE, quando integra um contexto real de ensino tem “(…)a oportunidade 

de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as 

suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e práticas daquela 

comunidade específica” (Queirós, 2014a, p. 78). Nele encontram uma escola 

feita de pessoas e para pessoas, inseridas num meio social que influencia e é 

influenciado pela escola.  

Desta forma torna-se fundamental que o EE integre as atividades não 

letivas que fazem parte da comunidade escolar em que está inserido, criando um 

vínculo com esta. Assim de acordo com as normas orientadoras do EP, a 

segunda área de desempenho proposta pela PES, visa uma intervenção 

contextualizada, corporativa, responsável e inovadora, na comunidade local, por 

parte do EE, na procura de complementar o papel de professor, na disciplina de 

educação física, na escola e na comunidade escolar. 15 

No decorrer do meu EP, para além de intervir ao nível do processo de 

ensino-aprendizagem na minha TR e TP, tive a oportunidade de participar nas 

atividades não letivas que envolviam os professores e os alunos. Desta forma 

integrei as atividades organizadas pelo GEF, intervim em dois grupos/ equipas 

do desporto escolar e acompanhei e estive presente nos conselhos de turma da 

minha TR e TP.  

                                            
15 Normas 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.   
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As experiências vivenciadas a este nível, premiaram-me com a 

oportunidade de me relacionar com os outros em contextos diferentes dos 

habituais, permitindo-me estreitar laços com os demais intervenientes e 

envolver-me na demarcada cultura escolar. Para além disso apetrecharam-me 

de competências ao nível do trabalho colaborativo, desenvolvendo um grande 

sentimento de pertença a uma comunidade educativa.  

   

4.2.1. Os efeitos do contexto na construção do puzzle  

 

Construir um puzzle tem que se lhe diga. Até o local em que ele é montado tem 

um papel acrescido no seu sucesso. Se o local é ventoso as peças fogem, se é 

chuvoso as peças ficam molhadas…Se o contexto tem uma importante palavra a dizer 

sobre este quebra-cabeças, também a peça que o iniciou tem nas suas mãos a 

escolha pelo tipo de relação que pretende estabelecer com este…   

 

No plano anual de atividade do agrupamento (PAAA) da Escola Básica e 

mais especificamente na Escola Básica Secundária Rodrigues de Freitas 

(EBSRF), vêm contempladas as atividades, que decorrerão ao longo do ano-

letivo. Nomeadamente a visita de estudo a Lisboa, no âmbito da disciplina de 

português, a as que são organizadas pelo GEF e que são definidas na primeira 

reunião do Departamento de Expressões e de Grupo Disciplinar do ano letivo em 

questão. Desta reunião surgiram atividades extracurriculares como o corta-mato, 

o torneio de voleibol e o torneio de basquetebol. Contudo ao longo do ano novas 

atividades foram chegando, como foi o caso do ‘open day’ do desporto escolar e 

da formação de freesby. 

 Uma vez que o EP é realizado em contexto real de prática, a interação do 

EE com a comunidade escolar é inevitável, tendo a maior importância que a 

relação entre estes agentes da comunidade educativa seja positiva, no sentido 

de proporcionar aos alunos um ambiente harmonioso, assim como integrar o EE 

na nova situação em que se encontra. Deste modo, o sentido de pertença a um 

grupo começa a ser desenvolvido através da sua inserção numa comunidade de 

prática que transfere a sua identidade e empreendedorismo para o EE (Egan & 

Jaye, 2009). Assim, foi através da participação nas atividades planeadas e 
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organizadas pelo GEF que comecei a edificar a relação com a comunidade 

escolar que me acolheu.  

 

Open Day do Desporto Escolar 

  

 Passado pouco tempo do EP ter tido início, no dia 28 de setembro, 

realizou-se uma atividade de DE dinamizada pelo coordenador (CDE) do 

mesmo. O Open Day do Desporto Escolar, assim denominado decorreu durante 

a Semana Europeia do Desporto Escolar, tendo como objetivo recrutar alunos 

para os grupos/ equipas existentes no DE na nossa escola. Assim aos alunos foi 

dada a oportunidade de experimentar diversas modalidades que o DE tinha para 

oferecer.  

 

“Desta forma, este dia serviu como meio de recrutamento dos alunos para a participação nesta 

atividade não-letiva, que permite a estes indivíduos praticarem atividade física para além, 

daquela que a disciplina de educação física lhes proporciona” (Diário de Bordo, semana 4).   

  

 Esta atividade decorreu durante as aulas dos professores, sendo aberta 

a alunos de qualquer faixa etária. No espaço desportivo em que eu estive, estes 

podiam experimentar atividades como o voleibol e o badminton, numa área 

aberta, onde alguns dos nossos meninos da TP também participaram. Ainda que 

tenha sido num contexto mais informal, pudemos ir observando o desempenho 

motor dos nossos alunos na modalidade de voleibol.  

 Foi um evento algo inesperado, mas que permitiu que os alunos 

interagissem com os restantes indivíduos da comunidade educativa num 

contexto diferente ficando a conhecer um lado diferente da escola, 

especialmente no caso dos alunos do quinto ano.  

 

Corta-Mato 

 

 Ficou definido, desde o início do ano, que o Corta-Mato escolar (CM) seria 

organizado pelo nosso NE. Este evento realizou-se numa quarta-feira, na parte 
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da manhã, no qual participaram cerca de 2017 alunos, com idades 

compreendidas entre os 10 e os dezoito anos, nos diferentes escalões. Entre 

música e brincadeira, começamos por fazer a distribuição de tarefas por todos 

os professores do GEF e de seguida começaram a ser chamos os vários 

escalões para que lhes fossem colocados os dorsais. Posteriormente foi feito o 

reconhecimento do percurso com os alunos e imediatamente a seguir foi dado o 

tiro de partida para o primeiro escalão. A minha função durante a prova passava 

por estar na zona de chegada dos alunos, tirar os alfinetes dos dorsais e a 

colocá-los por ordem, para depois entregá-los à minha colega estagiária para 

introduzir na base de dados criada. À medida que as provas iam terminado, a 

entrega dos prémios no pódio ia sendo feita, e a fotografia tirada.  

 Terminada que foi uma manhã de corrida, devo dizer que a maior 

dificuldade que senti foi referente ao número de alunos que participaram no 

evento, onde a experiência na gestão de uma atividade como esta era essencial. 

  

“(…) uma boa gestão dos recursos humanos era essencial para o bom funcionamento de todos 

os setores implicados no corta-mato” (Diário de Bordo, semana 13). 

 

 Numa manhã de corta-mato, bem-sucedida, estiveram algumas horas de 

trabalho por trás. Assim após a PC, no início do ano, ter falado connosco acerca 

da organização desta atividade, começamos logo a pensar numa mascote, para 

ser o mote para a preparação de toda a logística envolvida. A ideia que surgiu e 

que prevaleceu foi a do “Speedy González” e a partir daqui começamos a 

idealizar como é que poderiam ser os prémios, as medalhas, a moldura para tirar 

fotografias e a restante decoração. Para além disso também um cartaz, para 

anunciar aos alunos a realização do corta-mato, foi elaborado e distribuído por 

vários locais da escola, assim como também foram feitos os dorsais e as 

inscrições. A PC teve um papel fundamental na organização desta atividade, na 

orientação que nos deu, nos documentos e ficheiros dos anos anteriores que nos 

forneceu e também, pela organização das inscrições dos alunos na base de 

dados criada no excel e em toda a logística associada a este evento.  
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 Após a realização deste evento, em NE, refletimos sobre o mesmo 

fazendo uma análise SWOT. Nesta procuramos averiguar os pontos fortes e 

fracos, assim como as oportunidades e as ameaças que o mesmo apresentou. 

  

Em suma, podemos afirmar que foi um evento muito bem conseguido, face as condições que 

tínhamos. Não correu melhor devido às condicionantes presentes, não sendo algo que 

pudéssemos de todo controlar e constituindo-se como agentes exteriores de imprevisibilidade 

em relação à nossa atuação prévia e durante a realização do corta-mato escolar. (Relatório do 

Corta-Mato) 

 

 “Desta forma, o facto de ter tido a possibilidade de participar ativamente no evento 

desportivo escolar correspondente o corta-mato, desenvolvi competências de planeamento, de 

organização e de avaliação, que me serão úteis a curto, médio e longo prazo, em qualquer 

atividade que idealize, pois não são só os eventos que passam por estas fases” (Diário de 

Bordo, semana 13) 

 

Torneio de Basquetebol 3x3 e de voleibol  

 

 No decorrer deste ano letivo o GEF proporcionou aos alunos dois torneios, 

um de basquetebol e outro de voleibol e ambos inter-turmas. O primeiro a ser 

realizado foi o de basquetebol, organizado exatamente pelos professores do 

GEF. Neste só se podiam inscrever equipas com elementos do mesmo sexo, 

escalão e turma e só a partir do 6º ano, ano este em que é iniciado a modalidade, 

na disciplina de educação física. Esta medida deixou uma aluna da nossa TP 

triste, uma vez que era sua modalidade de eleição, a qual praticava fora da 

escola.  

 Participei, nesta atividade, como elemento auxiliador nas tarefas 

necessárias geridas pelos professores organizadores. A minha função passou, 

então, pelo registo dos resultados dos jogos realizados nos campos que me 

foram atribuídos, assim como fazer o levantamento dos quatro primeiros lugares. 

Mas não foram só os docentes que deram o seu contributo para que a atividade 

tivesse sucesso. Também o pessoal auxiliar de ação educativa, ajudou na 

logística criada no PD, na tentativa de dar início ao torneio à hora prevista.  
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 Algo que eu considero ter sido um ponto positivo, foi o facto de alguns 

alunos terem acedido ao pedido dos professores, no desempenho das funções 

de árbitro, participando de forma cooperativa com os mesmos.  

 

“Desde a elaboração dos quadros competitivos, passando pela idealização organizativa do 

espaço e chegando à sua aplicação, não é fácil que tudo “corra às mil maravilhas”. Ainda 

assim, considero que a atividade foi realizada com sucesso, sem grandes contratempos, e 

onde o trabalho de equipa foi muito importante (…) ” (Diário de Bordo, semana 15). 

  

Quanto ao torneio de voleibol este foi organizado pelo NE do ISMAI. Este 

tinha como regra a participação de equipas mistas, a partir do sexto ano até ao 

décimo segundo. Desta forma, em cada jogo realizado, as equipas tinham que 

ter em campo, pelo menos um jogador, ou do sexo masculino, ou do sexo 

feminino. 

Esta atividade decorreu em dois espaços, sendo que as equipas do sexto 

ano, jogaram nos campos montados no GC, no formato de jogo 2x2. Os 

restantes anos de escolaridade, realizaram os seus jogos no PD, em que apenas 

os alunos as equipas do décimo primeiro e décimo segundo ano efetuaram jogos 

de 6x6, enquanto os restantes realizaram jogos 4x4.   

 

“O torneio de voleibol decorreu durante toda a manhã de terça-feira, tendo decorrido 

dentro do tempo estipulado para o mesmo. No final ajudamos os nosso colegas na arrumação 

do espaço e dos materiais, retribuindo-lhes a ajuda prestada durante a realização do corta-

mato, atividade organizada pelo nosso núcleo de estágio” (Diário de Bordo, semana 19).  

  

“Ultimate Frisbee” 

 

 No início do ano ficou acordada a organização de uma ação de formação, 

por parte do nosso NE. A primeira sugestão que foi feita recaía sobre uma 

formação de ginástica, tendo como objetivo o preenchimento de algumas 

lacunas que alguns professores tinham, no que diz respeito a esta modalidade. 

Contudo, um dos professores do GEF fez referência ao frisbee, surgindo daí a 

ideia para a organização de uma formação de “Ultimate Frisbee”.  
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 O público alvo da nossa formação seria constituído essencialmente por 

professores, da EBSRF e de outras escolas. No entanto, por questões 

monetárias e logísticas inerentes às condições do formador, acabamos por 

decidir em NE que seria feita na mesma uma formação, mas direcionada para 

os alunos e com a presença dos professores da escola, que quisessem 

participar. Assim esta juntou-se ao Projeto de Educação para a Saúde e foi 

realizada no dia Mundial do Rim, comemorado através de uma palestra sobre os 

cuidados a ter com este órgão. Tivemos a presença de um outro formador, atleta 

de “ultimate frisbee” que nos deu umas noções básicas acerca desta 

modalidade, proporcionando-nos ainda, uma experiência prática da mesma.  

    

“Sem dúvida que este tipo de atividades são uma mais-valia no nosso desenvolvimento 

pessoal e profissional, e mais importante que essa oportunidade, é poder efetivamente aplicar 

o que aprendemos. Ou seja, esta é uma modalidade que pode ser realizada nas aulas de 

educação física, em qualquer espaço, uma vez que é facilmente adaptável, sendo apenas 

necessário um disco” (Diário de Bordo, semana 25). 

  

Visita de Estudo a Lisboa 

 

 No final do segundo período, eu e a minha colega estagiária participamos 

na visita de estudo a Lisboa, organizada no âmbito da disciplina de português, 

explorando outro lado da relação com a comunidade educativa. Assim partimos 

para Lisboa, bem cedinho, para viajarmos pelas obras de José de Almada 

Negreiros, na Fundação Calouste Gulbenkian, e por alguns lugares 

emblemáticos referenciados nos “Maias”, de Eça de Queirós. Contudo, 

acabamos por visitar mais locais associados a Fernando Pessoa do que à peça 

anteriormente referenciada.  

 

“Este tipo de atividades é interessante, para mim, enquanto estagiária, porque me permite 

acompanhar os meus alunos num contexto diferente, promovendo um distinto tipo de 

relacionamento com os mesmos” (Diário de Bordo, semana 29). 
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 A minha participação nesta visita, como professora estagiária, permitiu-

me perceber parte da logística que está inerente à organização deste tipo de 

atividades  

 

4.2.2. “Ver para além do olhar”  

 

“(...) não é uma determinada condição motora, intelectual ou sensorial que fundamenta 

a humanidade, mas a condição unificadora de se ser pessoa, com efeito, a Pessoa com 

deficiência é capaz de se transcender, inclusive pelo desporto” (Garcia et al., 2014, p. 288) 

 

E quando no meio de tantas peças aparecem umas que parecem mais frágeis, 

mais debilitadas, mas que na verdade têm um pormenor que fazem toda a 

diferença,… a VONTADE em querer fazer e pertencer a algo… 

 

Entende-se Desporto Escolar (DE) como sendo o conjunto de práticas 

lúdico-desportivas e de formação de complemento curricular e ocupação dos 

tempos livres, num regime de liberdade de participação e escolha (Ministério da 

Educação e Ciência, 1991). Este está integrado no plano de atividades da 

escola, sendo coordenado no âmbito do sistema educativo, visando 

“especificamente a promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos 

e condutas motoras e o entendimento do desporto como factor de cultura, 

estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade 

(…)”, assim como vem legislado na Lei nº 49/ 2005 de 30 de agosto. 

Foi na reunião de departamento acima referida que também foram 

apresentadas as modalidades que o DE do agrupamento tinha para proporcionar 

aos seus alunos, bem como os responsáveis por cada uma delas. Assim nesta 

escola os alunos tinham à sua disposição modalidades como o goalball, o 

desporto adaptado, a patinagem, o badminton, o voleibol, o ténis de mesas e a 

escalada. De entre esta panóplia de modalidades os EE tinham que optar por 

integrar pelo menos uma, fazendo o acompanhamento da mesma ao longo do 

ano, conforme vem descrito nas normas orientadoras do EP. Para mim a escolha 

foi fácil, o goalball era sem dúvida a modalidade que eu queria ficar a conhecer 

melhor. Contudo, acabei por integrar também o desporto adaptado com a minha 
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colega estagiária. Assim, ambas ingressamos em dois grupos/ equipa do DE, 

que se complementavam.  

Neste caminho feito pelo DE, a minha experiência passou em grande 

parte pelo acompanhamento às professoras responsáveis pelo grupo/equipa, 

mais do que realizar algumas das funções inerentes a este cargo. Contudo, pela 

assistência prestada foi possível entender algumas das tarefas que elas tinham 

a efetuar. Assim pude observar de que forma era feita a preparação para as 

competições, a organização de ações de formação e o registo dos alunos que 

era feito, assim como a restante burocracia associada.   

Quanto ao DE na EBSRF, este tem no CDE, o dinamizador das atividades 

realizadas neste âmbito. Quanto às suas funções, posso dizer que não tenho um 

conhecimento muito aprofundado das mesmas, uma vez que não acompanhei o 

seu trabalho de perto. Contudo, através de conversas esporádicas fui 

percebendo que ele era responsável por informar os professores responsáveis 

pelos diferentes grupos/ equipas de todos os encontros/ competições 

agendadas, pela gestão dos recursos humanos, materiais e alimentares de cada 

grupo/equipa e pela organização de atividades promotoras no ingresso dos 

alunos no DE.  

Ao longo deste EP, tive a oportunidade de olhar para o DE com outra 

perspetiva diferente daquela que eu conhecia até então. Esta nova perspetiva 

foi ainda, influenciada pelas características associadas às modalidades pelas 

quais optei. Esta vivência permitiu-me perceber que o desporto na escola não se 

esgota nas atividades letivas, pois o desporto escolar proporciona aos alunos a 

satisfação das suas necessidades de realização pessoal, consolidadas na 

prática desportiva de acordo com as suas particularidades vocacionais, num 

espaço pedagógico privilegiado (Graça, 2004). 

 

Goalball 

 

“No ataque, nossos braços e nossas mãos serão as grandes armas. Já para nos defender, 

usaremos todo o nosso corpo. Nossos ouvidos ficarão atentos à bola, aos adversários, aos 

nossos companheiros e às informações dos árbitros. (…) Quanto ao tato, todas as partes do 
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nosso corpo captarão as informações do chão, das linhas, da bola e da meta.” (Almeida et al., 

2008, p. 7)  

 

 O goalball é um desporto coletivo, caracterizado pela relação motora do 

jogador e o seu próprio espaço de jogo (Amorim et al., 2010), onde o sentido da 

visão não é utilizado, sendo essa a sua essência (Almeida et al., 2008). Assim 

esta foi uma modalidade criada para pessoas com deficiência visual, mas que 

atualmente permite a inclusão de pessoas não portadoras de deficiência, 

podendo, desta forma, qualquer um participar neste jogo, desde que o sentido 

visual seja devidamente suprimido.  

Sendo a EBSRF referenciada para alunos cegos ou com baixa visão, fazia 

todo o sentido que o DE tivesse um grupo/equipa que permitisse aos alunos com 

deficiência visual participar numa atividade desportiva que fosse a ‘sua cara’. 

Deste modo, ao estar numa escola que proporciona a prática do goalball aos 

seus alunos, fez-me perceber que não podia perder a oportunidade de 

experienciar pela primeira vez, esta modalidade. Assim, como já referi acima, o 

goalball, foi a modalidade do DE pela qual eu optei para acompanhar ao longo 

do ano letivo.  

  Trabalhar com pessoas portadoras de deficiência, era algo que à partida 

não fazia parte das minhas opções quer a curto, médio ou longo prazo. Sempre 

achei que não tinha sensibilidade para desenvolver uma relação com eles, mas 

sempre admirei a sua capacidade de superação. Todavia, estando na condição 

de EE considerei que a minha participação nesta modalidade do DE me iria 

desafiar tanto a nível pessoal, como profissional, fazendo-me crescer nestas 

duas dimensões.  

  O goalball foi a modalidade do DE que iniciou mais tarde, como tal tive 

mais algum tempo para me inteirar das regras básicas da mesma, através de um 

documento que a professora responsável por este grupo/equipa me forneceu. 

Foi uma aprendizagem conjunta, pois ela, assim como eu e a minha colega 

estagiária, tínhamos um conhecimento muito ligeiro da modalidade em questão. 

Para colmatar as lacunas com que ingressamos, tivemos ao longo de todo o ano, 

o apoio de uma professora da educação especial que dominava a modalidade. 
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Para além do acompanhamento com que esta professora nos foi presenteando, 

também, no segundo período, tivemos a oportunidade de participar numa 

formação conduzida pela treinadora da equipa de goalball da Casa da Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Porto (CCD). 

Nesta fomos esclarecidos quanto á metodologia de ensino desta modalidade e 

fundamentalmente procuramos ver respondidas algumas dúvidas que surgiram 

da prática. À teoria aliamos a prática e acabamos por passar pelas várias etapas 

de aprendizagem que havíamos aprendido antes. 

  

“Estando eu a participar no desporto escolar de goalball é importante ter as noções 

fundamentais relativas a esta modalidade, de forma a que eu consiga conduzir um treino 

devidamente, dando significado às aprendizagens dos alunos”. (Diário de Bordo, semana 27) 

 

 Visto que já estava a acompanhar o desporto adaptado, com a minha 

colega estagiária, antes de iniciar no DE do goalball, apercebi-me que, no 

primeiro treino, do grupo/equipa desta modalidade, era composto pela maioria 

dos alunos que também faziam parte do desporto adaptado. Mas para além 

destes mais se juntaram a nós, formando uma equipa com cerca de 13 alunos. 

Este grupo/equipa era constituído por alunos invisuais, de baixa visão, com 

outros problemas associados, e normovisuais. Contudo, poucos eram aqueles 

que não tinham a condição de deficientes visuais, o que na maioria das vezes, 

em questões de horários, se tornava um problema. 

  

“O treino é de cerca de 90 minutos, no entanto, fica reduzido praticamente a metade, 

consequência da condição que a maioria dos alunos comporta, demorando mais tempo a 

chegar ao ginásio central e na execução do aquecimento e alongamentos e também porque 

têm que sair mais cedo para apanharem o transporte que os leva a casa”. (Diário de Bordo, 

semana 17) 

 

 Após alguns treinos, eis que chegou o dia do primeiro encontro com as 

outras escolas. Assim rumámos até Braga para jogarmos contra uma equipa 

desta mesma cidade e contra uma equipa de Penafiel. Entre jogos, trocas de 

equipas e trocas de jogadores, acabamos por ganhar os dois jogos. Contudo, 
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fiquei impressionada com a informalidade com que o encontro em questão se 

desenrolou. 

   

“Fiquei muito surpreendida com a informalidade e desorganização que se fez sentir neste 

encontro. Em primeiro lugar as árbitras do encontro fui eu, que sei apenas as regras mais 

básicas, e outra aluna da nossa escola que foi connosco. (…)”. (Diário de Bordo, semana 14)  

  

  Nos restantes encontros este despreparo também se foi verificando, mas 

não com tanta expressão ou, por outro lado, eu é que me habituei ao tipo de 

operacionalização de cada um. O primeiro jogo que a EBSRF recebeu 

proporcionou-me outro tipo de experiência. Neste caso a logística inerente à 

organização dos encontros também passou pelas minhas mãos, quando eu, a 

minha colega estagiária e a professora responsável pela equipa, estivemos dias 

antes a colocar a linhas rugosas no campo de jogo. Tanto neste jogo como no 

último encontro, também realizado na EBSRF, tínhamos o GC cheio para assistir 

aos meninos do goalball a brilhar. 

 

“Com uma plateia bem composta e os nossos alunos prontinhos para jogar lá foi a nossa 

equipa à conquista de mais uma vitória. (...)O gosto que estes alunos manifestam durante a 

participação nestes jogos é radiante e faz-nos, a nós, que trabalhamos com eles vibrar com 

cada golo e com cada vitória”. (Diário de Bordo, semana 23) 

 

 Assim foi ao longo do ano letivo, todas as quartas-feiras marcava encontro 

com os meus meninos do goalball ou como eles lhe chamavam, ‘goodball’, quer 

fosse para os treinos quer fosse para os jogos. Em todos eles uma aluna da 

escola, acompanhava-nos sempre como árbitra e dinamizadora dos meninos, 

pela relação que mantinha com eles, fora do contexto de treino. As viagens eram 

sempre uma grande animação. Quando íamos para os encontros era sempre 

uma grande algazarra, música e boa disposição. Mas quando vínhamos na 

viagem de volta, a grande maioria vinha a dormir, era um sossego.  
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“Entre cantorias e boa disposição, assim são as viagens com estes alunos, com a gargalhada 

sempre presente e a inocência destes meninos, estes dias “lavam-nos a alma””. (Diário de 

Bordo, semana 31) 

 

 Aqui tive o privilégio de contactar com miúdos incríveis, que mesmo ainda 

tão novos já têm uma história de vida imensa para nos contar. Com todos eles 

aprendi a relativizar algumas coisas pois, em todos eles consegui ver uma 

felicidade genuína, no meio do caos em que vivem. No entanto, houve dois 

meninos que me marcaram, em particular. Um deles cegou aos 11 anos, seria 

de esperar que ficasse revoltado, mas pelo contrário sempre me via, ‘metia-se 

comigo’ por causa do futebol, sempre com um sorriso no rosto. O outro menino, 

mais novo, tive a oportunidade de o conhecer logo no início do ano, uma vez que 

fazia parte da TP. Foi muito triste ver a rapidez com que ele ao longo do ano foi 

perdendo a visão. Tinha tanta energia que às vezes tornava-se difícil 

acompanhá-lo, mas era contagiante.   

 Segundo Garcia et al. (2014, p. 285) “a escola é o espaço ideal para a 

promoção do respeito e da aceitação entre pessoas”, algo que eu creio estar 

enraizado na cultura desta escola, e que foi defendido pelo grupo/equipa do 

goalball, tanto pelas relações que se desenvolveram entre os alunos portadores 

e não portadores de deficiência visual, como entre os alunos e  professores.  

 Devo dizer que foi uma experiência única e que sem dúvida voltaria a 

repetir, ainda que a aprendizagem se tenha situado mais ao nível do 

conhecimento das regras do jogo, do que propriamente ao nível da técnica e 

tática que está inerente a esta modalidade, uma vez que os treinos 

apresentavam sempre o mesmo rosto, em todos eles apenas era realizado jogo. 

Mas agora já com outro traquejo e ainda com muito para aprender, considero 

que foi um ano de efetiva aprendizagem neste campo. Todavia sinto que não foi 

o suficiente para me preencher, mas foi o suficiente para ficar o ‘bichinho’ do 

goalball para futuramente, quem sabe, abrir portas a esta descoberta.    
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Desporto Adaptado  

 

Entende-se por deficiência “qualquer restrição ou perda na execução de uma atividade, 

resultante de um impedimento, na forma ou dentro dos limites considerados como normais 

para o ser humano” (Cidade & Freitas, 2002, p. 10) 

 

 Num mundo em que o indivíduo portador de deficiência, vê a sociedade 

isolá-lo, na busca incessante pela igualdade de oportunidades e todos os dias 

encontra nas outras pessoas e nas construções arquitetónicas obstáculos 

(Cidade & Freitas, 2002), este pode encontrar no desporto a oportunidade de 

desenvolver as suas capacidades, potenciando as suas habilidades motoras. 

Assim, na EBSRF encontrei no DE do DA um meio potenciador destas mesmas 

capacidades, pois no “desporto escolar estamos proporcionando condições para 

que essa população também se reconheça como ser humano e busque seu 

desenvolvimento de forma lúdica e prazerosa”(Cardoso, 2011, p. 530). 

 No decorrer deste ano de EP, como já referi acima, tive o privilégio de 

acompanhar dois grupos/equipa do desporto escolar. Os meninos que 

participavam no DA e no goalball eram os mesmos, como tal tive a oportunidade 

de ficar a conhecer um bocadinho melhor a condição de cada um deles, assim 

como desenvolver uma relação de maior cumplicidade.  

 Relativamente à deficiência que estes meninos apresentavam, na sua 

maioria era visual, uns com cegueira completa e outros com baixa visão. No 

entanto, no DA, para além desta condição, tinham outro problema associado ao 

nível cognitivo. Deste modo a criatividade com que eram explicados os 

exercícios e transmitida a informação, era essencial para que fossemos o mais 

competentes possível aquando a instrução. Esta capacidade também esteve 

sempre bem representada nos treinos, através da variedade de tarefas que a 

professora responsável pelo grupo/equipa, todas as quintas-feiras trazia para 

estes meninos. Contudo, também as rotinas são importantes na vida destes 

meninos e, praticamente todos os treinos espelhavam essa rotina, assim como 

o desenvolvimento da orientação espacial, através das caminhadas em volta do 

PD e do espaço exterior. 
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 “(...) à semelhança da semana passada, começamos o treino com uma caminhada à volta do 

pavilhão, subindo e descendo os montes e rampas” (Diário de Bordo, semana 23). 

 

 Os alunos que integravam o DA apresentavam uma variedade de idades 

considerável e mais importante que isso, manifestavam um nível de 

desenvolvimento motor bastante diferenciado. Desde um aluno, que no início 

parecia nem saber caminhar, a uma aluna capaz de cumprir qualquer desafio 

que lhe era proposto. Bem sei que o tipo de deficiência destes dois alunos era 

diferente e que isso teve uma grande influência na sua prestação, contudo 

entendo que a estimulação a que um e outro foram sujeitos foi bem distinta, fator 

que teve e terá um grande peso no dia-a-dia de cada um deles. Este aluno com 

mais dificuldades a nível motor, era muito medroso, como tal qualquer exercício 

que lhe fosse apresentado, diferente daquilo que ele estava habituado, como por 

exemplo o minitrampolim e as bolas de fitball), era um ‘bicho de sete cabeças’ e 

recusava-se a realizá-lo, deixando até, de nos responder. Todavia, ao longo do 

tempo fui percebendo que este menino gostava imenso de falar inglês. Como tal 

acabei por explorar esse entusiasmo pela língua inglesa e comecei a comunicar 

com ele em inglês (o pouco que eu sabia). Os incentivos proclamados nessa 

língua eram mais bem aceites por ele, servindo também como estratégia para 

que este menino efetuasse as atividades. Algo que, também me fascinou no 

trabalho realizado com este aluno foi a evolução que ele apresentou, ainda que 

mínima. 

  

“Este aluno sentiu um progresso enorme na sua ação de “driblar e agarrar a bola”, que eu só 

queria ter lá uma câmara para filmar a sua felicidade. É gratificante trabalhar com este aluno e 

ver as suas conquistas, por muito pequenas que sejam” (Diário de Bordo, semana 23). 

 

 No terceiro período este grupo/equipa teve a oportunidade de participar 

em algumas atividades fora da escola, nomeadamente o encontro das 

Multiactividades, na Escola EB 2/3 de Pedrouços, a ida ao Complexo Desportivo 

da Maia e ainda, um dia dedicado ao surf, em Matosinhos. De entre estas três 

atividades apenas se proporcionou a minha participação em duas delas, e com 

muita pena minha não consegui estar presente no surf.  
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 No encontro das Multiactividades, os meninos do DA tiveram uma 

panóplia de atividades ao seu dispor. Começando na realização de um percurso 

de equilíbrio, força e agilidade, passando pelo trabalho da precisão através do 

jogo do boccia, dos remates à baliza e do lançamento ao cesto, pela dança e 

terminando no tão ansiado insuflável. Aqui os meninos tiveram a oportunidade 

de explorar diferentes capacidades físicas, mas também de desenvolver a 

competências de socialização num contexto diferente daquele a que eles estão 

habituados. Também para mim foi uma experiência nova e enriquecedora, na 

qual consegui demonstrar um lado mais extrovertido, na relação com estes 

meninos. Na minha ótica, esta foi uma atividade na qual a multideficiência foi 

celebrada. Embora, considere que esta capacidade de integrar estes alunos em 

situações onde o indivíduo não portador de deficiência é que é diferente, é um 

trabalho muito bem feito pelo grupo de educação especial da EBSRF. 

 

“A comemoração da multideficiência, na escola onde estou inserida, ocorre todos os dias, 

através do trabalho excecional, que as pessoas que estão diretamente com estes meninos, 

fazem com eles. E ainda bem que assim é, pois em muitos outros lados estes meninos não têm 

esta sorte (…)” (Diário de Bordo, semana 32) 

 

 No que concerne à atividade realizada no Complexo Desportivo da Maia, 

em que não estiveram todos os alunos dos DA, proporcionou aos meninos 

vivências ao nível dos trampolins, das argolas, das paralelas, pudendo saltar 

para o fosso e realizando alguns percursos. Antes de participarem na atividade, 

os meninos foram presenteados com uma apresentação de dança e de ginástica, 

de uma turma local, para abrir a sessão. O espaço estava organizado por 

estações, estando em cada uma delas alguns alunos dessa mesma turma para 

ajudar os meninos do DA. No final ainda houve tempo para um lanchinho 

partilhado, promovendo a socialização entre os meninos e os professores que 

os acompanhavam. Senti-me realizada ao perceber que tive um papel ativo 

nesta nova experiência dos alunos, pudendo acompanhar de perto a forma tão 

genuína como eles a viveram.  

 Da participação no DA faço um balanço muito positivo. Tive a 

oportunidade de explorar um outro lado de mim, que eu achava que não 
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conseguia manifestar. E para além disso fui uma sortuda, por ao longo este EP 

todas as semanas me sentir preenchida quando estava com estes meninos.  

 

“É tão gratificante poder contribuir para que estes alunos tenham acesso à oportunidade de 

praticarem exercício físico regular e apoiado. Estes miúdos têm a capacidade de relativizar o 

problema que têm e acabam por aparecer no desporto escolar cheios de vontade de trabalhar 

e mostrar o que sabem fazer, sem reclamar” (Diário de Bordo, semana 6). 

 

4.2.3. Diretor de Turma  

 

“O Diretor de Turma constitui uma peça fundamental na relação interna entre o grupo – 

turma e o grupo – professores, bem como na relação externa que estabelece com os 

encarregados de educação”(Boavista & Sousa, 2013, p. 80) 

 

Um grupo de peças precisa de um líder, uma peça que consiga estabelecer 

uma relação lógica entre as outras, servindo como ponte para a criação de laços mais 

coesos entre elas...  

 

O diretor de turma (DT) assume uma tripla função, estabelecendo uma 

relação com os alunos, com os encarregados de educação (EEd) e com os 

demais professores da turma. A este são reconhecidas múltiplas funções no que 

concerne à “(…) coordenação dos professores da turma, à promoção do 

desenvolvimento social e pessoal dos alunos e sua integração no ambiente 

escolar, assim como ao relacionamento estabelecido entre a escola, os 

encarregados de educação e a comunidade escolar” (Boavista & Sousa, 2013, 

p. 90). Desta forma entende-se que o DT assume um papel que se estende para 

além do recinto escolar, sendo um meio de ligação entre a escola e a família, 

trabalhando na relação escola-família, principalmente no que diz respeito à 

assiduidade dos alunos e aos procedimentos disciplinares (Zenhas, 2006). 

Ao logo deste ano de EP, tive a oportunidade de tomar conhecimento de 

algumas tarefas que o DT de turma tem que desempenhar. Tal deveu-se às 

conversas de íamos tendo com a PC, enquanto DT, acerca deste assunto e 

também através da minha presença nos conselhos de turma (CT).  
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A PC, enquanto DT, manifestava ser muito exigente e séria no 

cumprimento das suas funções, ao nível da comunicação efetuada com os EEd, 

da gestão de conflitos entre professores-alunos e alunos-alunos, e ainda no 

controlo do processo-ensino aprendizagem dos discentes. Assim, no que diz 

respeito à relação estabelecida com os EEd, a PC teve sempre a preocupação 

de marcar reuniões com estes, no sentido de os consciencializar do rumo que o 

processo educativo dos seus educandos estava a tomar e da importância que a 

família tem nesse aspeto. Procurou de várias formas contactá-los 

individualmente, por telefone, email e até carta, numa atitude preventiva ou de 

resolução de problemas, conforme iam surgindo faltas injustificadas ou falta de 

cumprimento das tarefas exigidas, em cada disciplina. Por outro lado, também 

foi intervindo junto de alguns professores e alunos, disposta a encontrar uma 

solução que amenizasse os conflitos que iam surgindo entre eles.  

Constituindo-se o DT como uma ponte entre os professores e alunos e 

entre os professores e os EEd, torna-se fundamental que a sua intervenção junto 

dos docentes da turma seja ao nível da docência, mas também ao nível da 

gestão. Ou seja, “o diretor de turma é, por um lado, um docente que coordena 

um grupo de docentes e é, simultaneamente, um elemento do sistema de gestão 

da escola a quem cabem responsabilidades na gestão global do conselho de 

turma a que preside” (Roldão, 1995, p. 10). Os CT são compostos pelos 

professores da turma, pelo representante dos EEd e pelo delegado de turma, 

nas reuniões intercalares, e apenas pelos docentes da turma nas reuniões de 

avaliação, sendo cada um deles presidido pelo DT. A sintonia entre cada uma 

das peças que faz parte dos CT é essencial para que as decisões que nele são 

tomadas, levem o processo de ensino-aprendizagem dos discentes a “bom 

porto”.  

 

“Desta feita, a encabeçar um conselho de turma está o diretor de turma da mesma, 

sendo importante que o mesmo saiba discutir sobre os problemas e soluções para os alunos, 

que saiba orientar os demais professores para aquilo que é relevante de uma forma coerente e 

acima de tudo que saiba fazer a ponte entre os alunos, os professores e os encarregados de 

educação” (Diário de Bordo, semana 29). 
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O facto de ter estado presente nas reuniões da minha turma, permitiu-me 

perceber de que forma os CT são conduzidos. Assim em cada uma das reuniões 

o DT levava os documentos previamente preparados em consonância com o 

secretário, tendo início com a DT a enumerar os pontos que iriam ser abordados 

no decorrer da mesma. Tanto nas reuniões intercalares, como nas de avaliação 

as atas iam sendo reestruturadas ao longo da sessão, conforme as informações 

de cada professor fossem validadas. Para além disso, na primeira parte dos CT 

intercalares, era dada voz aos EEd e ao delegado de turma, como fonte de 

informação dos restantes EEd e alunos, respetivamente. Nesta era ainda feito 

um ponto da situação relativo ao aproveitamento e comportamento dos alunos e 

às atividades realizadas por eles, para que todas as partes ficassem cientes do 

nível em que a turma se encontrava. Já nas reuniões de avaliação, o ponto mais 

alto era o lançamento das propostas de classificação apresentadas pelos 

professores e retificadas pelo CT. Todos os outros assuntos provenientes da 

ordem de trabalhos eram tratados com mais celeridade.  

Durante este acompanhamento que fui fazendo ao longo do ano letivo, 

presenciei DT que foram muito rigorosos no cumprimento das suas funções, 

exigindo dos professores da turma e dos seus alunos o mesmo rigor. Um outro 

lado também se manifestou, conquistando o apreço dos seus colegas de 

profissão e uma relação de maior proximidade com os seus alunos. A prontidão, 

competência e afetividade foram três características que contribuíram para que 

o trabalho realizado fosse de qualidade desde o início até ao fim.  
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento profissional 

 

Pensar a formação centrada na pessoa (professor) significa elevar as representações da 

profissão, da educação e, fundamentalmente, das histórias de vida (percursos, experiências, 

projectos) que possam contribuir para um processo identitário (Cunha, 2008b, p. 39). 

  

 O desenvolvimento profissional docente é um processo de aprendizagem, 

talhado ao longo da vida, que segundo Estrela e Estrela (cit. por Santos & 

Carvalho, 2017), pode ser entendido como um conjunto de mudanças pelas 

quais o indivíduo passa, com relação ao trabalho, operacionalizadas ao longo do 

seu percurso profissional e que decorre de uma pluralidade de fatores. Este 

desenvolvimento é promovido, no decorrer do EP, através da exposição do EE 

a determinadas vivências e experiências. Assim, segundo as normas 

orientadoras do EP, a área 3, diz respeito às atividades importantes na 

construção da competência e desenvolvimento profissional, à reflexão sobre a 

prática e da investigação sobre a atividade, criando hábitos de investigação-

reflexão-ação.  

 A formação do profissional docente contribui para o seu desenvolvimento 

profissional, no sentido em que esta, expõe o formando a situações sobre as 

quais tem que desenvolver uma atitude crítico-reflexiva e também a um processo 

de investigação relacionados com as práticas educativas (Nóvoa, 1992a). Este 

é o género de formação que o EP proporciona aos EE, procurando que estes 

experienciem práticas significativas e ponderadas, pois como refere Batista e 

Queirós (2013, p. 39) “não se pode conceber um professor que não se questione 

sobre as razões subjacentes às suas decisões educativas, sendo que ser 

professor/investigador é, sobretudo, ter uma atitude de estar na profissão de 

permanente questionamento”. Desta forma, Gómez (1992) entende que um 

profissional que recorre à reflexão constrói o seu próprio conhecimento 

profissional, incorporando o conhecimento decorrente da racionalidade técnica.  
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4.3.1. A reflexão como hormona de crescimento 
 

A teimosia de querer encaixar uma peça que não é daquele espaço, ou 

conseguir montar um conjunto de peças muito rapidamente, são situações que 

impelem ao questionamento...Parar para pensar sobre elas traz uma renovada forma 

na tentativa de resolução do quebra-cabeças… 

 

Ver para além daquilo que se vê, torna-se possível quando se assume 

uma postura crítica perante os acontecimentos. Contudo, fazendo uma analogia 

com a montagem de um puzzle, quando se insiste em colocar uma peça num 

determinado local e mas ela nunca encaixa, porque é que continuamos a tentar 

colocá-la? Assim, surge a importância da reflexão, a qual decorre de uma atitude, 

um fenómeno, uma ação, onde procuramos compreensão e entendimento. 

Todavia, para entendermos as demais situações, precisamos de as analisar com 

base em referências que lhe deem sentido. Referências essas, que se reportam 

aos saberes que já possuímos ou aos saberes que procuramos pela 

necessidade de compreender a situação (Alarcão, 1996b). Desta forma, através 

da reflexão sobre as suas práticas, o profissional deverá ser capaz de gerar 

novos conhecimentos, tornando-se mais capaz e exímio no exercício da 

profissão.  

 Em contexto educativo, a competência profissional é um conceito, que 

remete para a capacidade que um profissional docente tem para tomar decisões 

e resolver problemas, referente a uma determinada situação, através da 

mobilização de recursos, conhecimentos ou saberes vivenciados, que permitem 

que este profissional se situe crítica e autonomamente na sociedade atual (Dias, 

2010). Desta forma entende-se que um profissional competente deverá ser 

capaz de gerar conhecimentos, através da reflexão sobre as suas práticas. Esta 

competência assenta numa construção pessoal e específica de cada um, assim, 

de acordo com as exigências da EF, o profissional de EF, deverá ser “um 

profissional com uma unidade identitária centrada na competência de 

conhecimento e competência ética, coadjuvada pela competência pessoal e 

social em íntima articulação com a competência funcional” (Batista & Pereira, 

2014, p. 95). É na base de uma competência produtiva que, promove o 
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desenvolvimento de diferentes formas de utilizar competências que já se 

possuem e, que se traduzem na aquisição de novos saberes (Alarcão, 1996a) 

que surgem as noções de: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão 

sobre a reflexão na ação.  

 Segundo Schön (1992), podemos entender o conhecimento na ação, 

como o conhecimento que é revelado no bom desempenho de uma ação. É um 

conhecimento tácito e espontâneo, resultando numa renovação da própria ação. 

A verbalização deste conhecimento é feita com base numa reflexão, que pode 

ocorrer ao mesmo tempo que a ação ou em retrospetiva a esta.  Relativamente 

à primeira forma de reflexão, o autor refere-se à reflexão na ação, a qual se 

reporta à ação presente, sobre a qual é possível fazer a diferença, no período de 

tempo em que ela decorre, através da reorganização do que estamos a fazer 

enquanto estamos a fazer. Assim, o docente tem a possibilidade de melhorar a 

sua prática, no momento em que a mesma decorre. Nesta, a relevância sobre 

ação torna-se imediata. Na segunda, o autor faz referência à reflexão sobre a 

ação, a qual decorre numa pausa da ação, retomando o pensamento sobre 

aquilo que foi feito, para descortinar como o conhecimento na ação pode ter 

contribuído para um resultado inesperado. Este tipo de reflexão, permite ao 

professor perceber o tipo de contributo que, as decisões que tomou durante a 

ação tiveram sobre a sua prática. O mesmo autor apresenta, ainda, uma nova 

forma de reflexão, a reflexão sobre a reflexão na ação. Esta pode influenciar 

indiretamente a ação futura, uma vez que ao considerar os resultados que 

advieram da reflexão sobre a ação, o profissional pode tornar-se mais hábil na 

sua ação. Ou seja, o profissional docente, através desta forma de reflexão, tem 

a possibilidade, de em ações futuras, compreender de outra forma os problemas 

e encontrar novas soluções. 

A prática destes três diferentes momentos de reflexão, foi decorrendo ao 

longo do estágio pedagógico, durante a lecionação das aulas na reorganização 

das tarefas (reflexão na ação), após as mesmas em conversas com a PC e os 

colegas estagiários acerca das aulas realizadas (reflexão sobre a ação) e, 

posteriormente, nos diários de bordo, no qual procurava relatar e refletir sobre 

acontecimentos da semana, inclusive o produto das reflexões no seio do NE, e 
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arranjar estratégias para melhorar a minha atuação, enquanto EE (reflexão sobre 

a reflexão na ação).   

A reflexão era muitas vezes realizada em grupo, onde a partilha de 

perspetivas sobre as várias situações, nos permitiam alargar horizontes perante 

as práticas já realizadas e as que se seguiam. Por outro lado, através dos diários 

de bordo, a reflexão era de caráter individual, a qual se revelou uma das minhas 

dificuldades, na medida em que, expressar por palavras aquilo que eu 

depreendia das atividades que observava e realizava, por vezes tornava-se um 

exercício pobre, pois como refere Alarcão (1996b, p. 182) “só após a descrição 

do que penso e do que faço me será possível encontrar as razões para os meu 

conceitos e para a minha actuação, isto é, interpretar e abrir-me ao pensamento 

e à experiência dos outros para, no confronto com eles e comigo próprio, ver 

como altero – e se altero – a minha praxis educativa”. Ao longo do EP a reflexão 

teve uma grande influência na renovação e melhoria da minha prática e 

consequentemente, a minha capacidade de refletir foi, também, ela evoluindo 

positivamente.  

 

4.3.2. O Enigma da Identidade Profissional 

 

Eu…quem sou eu?...Será que pertenço aqui?...Porque é que me relaciono com 

estas peças e não com outras?...O fascínio do enigma está no constante surgimento 

de questões e pistas, que se erguem a cada resposta que se encontra… 

 

 Entendo a IP como um enigma. É um constante jogo de pistas, encarado 

com uma atitude de permanente indagação e procura de soluções. A busca 

constante por aquilo que me define enquanto pessoa, será a mesma que me 

acompanhará na procura pelo conceito do meu “eu” enquanto profissional. Desta 

forma a IP envolve uma ação de reciprocidade entre o professor enquanto 

pessoa e o professor como profissional na sua atuação num contexto de ensino 

(Beijaard et al., 2004). 

 Segundo Marcelo (2009) a IP pode ser entendida como uma construção 

do eu profissional, que evolui ao longo da sua carreira de docente, sendo 
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influenciada pela escola, pelos contextos políticos e pelas reformas, integrando 

o compromisso pessoal. Esta é edificada a “(…) partir de escolhas e 

envolvimentos profissionais, ao longo da sua trajetória de vida e do 

aprofundamento e reconstrução do conhecimento com vista à melhoria da 

prática”(Resende et al., 2014, p. 160). É inevitável que este conceito não se 

associe à profissionalidade docente. Esta última é percebida como o caráter 

profissional de uma atividade, da sua natureza e distinção, que tem como 

principais variáveis a especialização e margem de indeterminação da profissão 

e os seus valores fundamentais (Reis Monteiro, 2010). A sua relação com a IP 

sucede-se pelo facto de, para além da dimensão técnica da profissão, existir, 

também, uma dimensão pessoal e ética, que implica que o profissional docente 

atue de acordo com as especificidades da profissão (Queirós, 2014b). Contudo, 

a IP, não é algo que se atinja num determinado momento, e sim uma construção 

permanente para o resto da vida. Esta estará sempre em constante mutação e 

evolução. Será sempre a peça que faltará ao puzzle, deixando sempre espaço 

para que este cresça.  

 As constantes mudanças e renovações que estão inerentes ao processo 

educativo constituem-se como um verdadeiro desafio, que os professores terão 

de enfrentar no decorrer de toda a sua vida profissional. Cada vez mais, o 

docente, deixa de ser apenas o transmissor de conhecimentos específicos 

através de estratégias pedagógicas, passando a ser-lhe exigido um leque de 

funcionalidades mais alargado, “(…) nomeadamente, na promoção do 

desenvolvimento pessoal dos seus alunos, proporcionando-lhes oportunidades 

de desenvolvimento do pensamento crítico, criativo, reflexivo e autónomo, e 

diálogo com o envolvimento social e profissional” (Cunha, 2008b, p. 64). Perante 

as transformações a que os professores estão sujeitos, é através da formação 

contínua que estes profissionais procuram manter-se atualizados. As 

ferramentas que advém da renovação da sua instrução capacitam-nos de 

respostas, para as exigências que as mudanças sociais, económicas, 

tecnológicas e educacionais apresentam (Cunha, 2008a). A formação de 

professores deve ser concebida como um continuum, pois, apesar das evidentes 

fases diferenciadas, esta formação é um processo que tem que assegurar a 
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manutenção de alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns, 

independentemente do nível de formação (García, 1992), já que a profissão 

docente implica que o professor, para além dos conhecimentos que lhe permitem 

relacionar a teoria e a prática, também deva ser conhecedor e promotor da 

dimensão ética, que decorre da profissão que representa. Nesta perspetiva, 

Queirós (2014b, p. 57) especifica que “(…) os profissionais devem possuir um 

conjunto de conhecimentos e de técnicas necessários ao exercício qualificado 

da atividade docente (saberes que não são meramente instrumentais) e devem 

aderir a valores éticos e normas deontológicas, que regem não apenas o 

quotidiano educativo, mas também as relações no interior e no exterior do corpo 

docente”. Seguindo esta linha de pensamento, o ser humano é capacitado de 

liberdade para agir e decidir, dando-lhe assim, a capacidade para aprender e ser 

educado (Matos, 2002), como tal, o professor, imergido numa profissão, que 

pelas suas características sociais apresenta uma dimensão ética muito forte, 

deve atuar segundo valores éticos coerentes com o processo de ensino que 

conduz.  

 A conceção de “bom professor”, acompanha o profissional docente na 

construção da sua IP, uma vez que, também esta é ajustada consoante as 

condições com que este, se depara ao longo da sua carreira, e da situação em 

que o próprio se encontra. A idealização do que é considerado um “bom 

professor” não reúne consenso, isto porque existe uma panóplia de fatores que 

condicionam a ação dos professores. Todavia, Cunha (2008a) revela que 

características como alguém psicologicamente equilibrado, estável 

emocionalmente e interessado pelos alunos, podem concorrer para definição de 

“bom professor”. Por outro lado Araújo (cit. por Cunha, 2008b), num estudo que 

realizou, constatou que o “bom professor” pode ser definido como aquele que se 

envolve nas atividades pedagógicas e culturais da escola, possuindo um projeto 

pessoal e que não espera apenas, o salário ao fim do mês.  

Esta procura pelas características que compõem o “bom professor”, 

também, me assaltaram durante o processo de estágio pedagógico, baralhando-

me algumas vezes, quanto à IP que estava a construir. Se por um lado existe a 

dimensão pessoal que me caracteriza, por outro senti a necessidade de 
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enquanto professora, ser diferente de mim mesma, perante a diversidade de 

fatores inerente ao processo de ensino-aprendizagem. Bem sei, que o processo 

de construção da IP é contínuo e mutável, mas que não pode fazer perder a 

minha identidade, enquanto pessoa, adaptando-me ao contexto em que me 

encontro.   
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5. INFLUÊNCIA DOS FATORES EXTERNOS NA MOTIVA/ DESMOTIVAÇÃO 

DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, À LUZ DA TEORIA DA 

AUTODETERMINAÇÃO. 

 

Resumo 

 

Decorrente da desmotivação manifestada pelos alunos na aula de Educação 

Física, o presente estudo teve como objetivo identificar os fatores que 

influenciam os comportamentos de desmotivação manifestados, e de que forma 

estes são regulados, situando-os no continuum de autodeterminação. Grupo de 

estudo: neste estudo participaram 17 alunos, do 11º ano, dos quais um era do 

sexo masculino e 16 do sexo feminino. Instrumentos: foi aplicado o questionário 

de Goudas, Biddles e Fox (1994) validado para a língua portuguesa por 

Fernandes e Vasconcelos-Raposo (2005), em dois momentos diferentes e foi, 

ainda, realizada uma entrevista semiestruturada, aplicada em focus grupo. 

Análise dos dados: os dados recolhidos pelo questionário foram analisados 

através do teste Wilcoxon, no software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 24); os dados obtidos da aplicação da entrevista, foram sujeitos 

a análise do conteúdo. Resultados: indicam que o perfil autodeterminado dos 

alunos tende para a regulação externa identificada, em ambos os momentos; 

apontam que não existem diferenças significativas ao nível da motivação entre 

o primeiro e o segundo momento de aplicação do questionário; evidenciam que 

os alunos apontam a “perceção sobre o sucesso na realização das tarefas”, 

como o fator externo que mais influência tem na sua motivação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MOTIVAÇÃO/ DESMOTIVAÇÃO; TEORIA DA 

AUTODETERMINAÇÃO; MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA
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Abstract 

 

Due to the lack of motivation manifested by the students in the Physical Education 

class, the present study had the aim to identify the factors that influence the 

demotivation behaviors manifested, and in what way these are regulated, placing 

them in the continuum of self-determination. Study group: In this study 17 

students, 11 years of age, of whom one was male and 16 female. Instruments: 

the Goudas, Biddles and Fox (1994) questionnaire validated for the Portuguese 

language by Fernandes and Vasconcelos-Raposo (2005) were applied in two 

different moments and a semi-structured interview was applied in a focus group. 

Data analysis: the data collected by the questionnaire were analyzed through 

the Wilcoxon test, in the SPSS software (Statistical Package for the Social 

Sciences, version 24); the data obtained from the application of the interview 

were subjected to content analysis. Results: indicated that the self-determined 

profile of students tends to the external regulation identified, in both moments; 

indicated that there were no significant differences in the motivation level between 

the first and the second moment of application of the questionnaire; this 

evidenced that the students point to the "perception about the success in the 

accomplishment of the tasks", as the external factor that has more influence in 

their motivation. 

 

KEY WORDS: MOTIVATION / DEMOTIVATION; THEORY OF SELF-

DETERMINATION; MODEL OF SPORTS EDUCATION
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5.1. Introdução 

 

A escola constitui-se como um importante espaço educacional. Contudo, 

a panóplia de aprendizagens que esta oferece, só se tornam, efetivamente, 

aprendizagens se os alunos se motivarem na procura por estas.  

A motivação tem uma relação de reciprocidade com a aprendizagem e o 

desempenho, como tal o tipo de motivação que os agentes implicados no 

processo de ensino-aprendizagem apresentam, tem implicações para a 

escolaridade (Pintrich & Schunk, 1996). Neste sentido, também a Educação 

Física (EF) como disciplina integrada no currículo escolar, deve despertar nos 

alunos o interesse em aprender (Pizani et al., 2016). 

 O estado bio-psico-social dos alunos, pode influenciar e determinar a 

origem da sua motivação para as aulas de EF. Num outro espectro, tanto as 

modalidades, como o professor, as características físicas e o contexto (Rocha, 

2009). são condicionantes essenciais ao sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. Como tal as propostas de atividades apresentadas nas aulas de 

EF devem considerar estes fatores. 

O conceito de motivação é abrangente, podendo ser entendido de 

diversas perspetivas e algumas delas contraditórias. Numa perspetiva mais 

genérica, Pintrich e Schunk (1996) definem motivação como o processo pelo 

qual a atividade direcionada para objetivos é instigada e sustentada. Se a 

motivação é um processo, não é possível de se observar diretamente, isto é, 

num dado momento temporal, sendo deduzido pelos comportamentos 

sucessivos ao longo do tempo. Waiss (cit. por Santos, 2013), complementa a 

sugestão de Pintrich e Schunk (1996) ao referir que a definição de motivação 

aplicada à área da atividade física e desportiva, pressupõe a frequência, 

intensidade, duração e nível de dedicação à prática.  

 De acordo com Epuran (1988, p. 91) a motivação pode ser definida como 

a “totalidade dos elementos de ordem subjetiva – impulsos, tendências, 

necessidades, desejos, aspirações, ideias – inatos ou obtidos por via social e 

que se manifestam como forças dinâmicas internas, determinando a actividade 

do atleta numa situação determinada”. Extrapolando a definição sugerida pelo 

autor para o processo de ensino-aprendizagem, é possível constatar a falta de 
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motivação através de indicadores como “(…) o fraco empenhamento do aluno 

nas tarefas escolares, a baixa participação dos alunos nas aulas e o pouco 

tempo despendido pelos alunos a estudar” (Jesus, 1996, p.31). Deste modo, o 

estudo da motivação, tem sido um dos principais temas de investigação na área 

da psicologia do desporto (Fernandes & Vasconcelos-Raposo, 2005), 

destacando a Teoria da Autodeterminação (TAD) com uma possibilidade para o 

estudo dos aspetos motivacionais referentes à prática de exercício físico (Silva 

et al., 2012).  

A motivação autodeterminada, é geralmente definida como a energia que 

as pessoas demonstram quando perseguem um objetivo ou uma atividade 

porque é interessante ou divertido (Koestner & Losier cit. por Langdon  at al., 

2014). Deste modo, a TAD assume-se como relevante para a disciplina de EF, 

uma vez que a motivação dos adolescentes para a participação nestas aulas, 

apresenta uma variação que pode influenciar as suas aprendizagens.  

A TAD idealiza a motivação, focando-se em indicadores controlados e 

autónomos, expressos nas três diferentes formas de motivação que esta teoria 

apresenta, num continuum que se situa entre um nível de autodeterminação 

baixo e um nível de alto de autodeterminação (Pizani et al., 2016). Assim, estão 

enquadradas nesta teoria a motivação intrínseca, a motivação extrínseca e a 

amotivação.  

Segundo Wang (2017), a motivação intrínseca é referente à participação 

dos indivíduos nas atividades porque gostam, por ser prazerosa e por dela 

obterem satisfação. Para que uma pessoa atinja este nível de motivação, por 

natureza, uma motivação autónoma, as necessidades psicológicas básicas 

(autonomia, competência e relacionamento) dessa pessoa, têm que ser 

satisfeitas, dentro do seu ambiente social, como refere ainda o autor. 

Escrutinando essas necessidades, o conceito de autonomia, de acordo com 

Guimarães (2004, p.145), “(…) é vinculado ao desejo ou à vontade do organismo 

de organizar a experiência e o próprio comportamento e para integrá-los ao 

sentido do self ”, ou seja, o indivíduo tem vontade própria e poder de escolha. 

No que concerne à competência Wang (2017), refere que esta necessidade se 

reporta ao sentimento de capacidade de atingir as metas e os resultados 
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desejados. Finalmente, o relacionamento ou sentido de pertença, é entendido 

por Durso et al. (2016, p. 246), como a “(…) perceção de segurança nos 

relacionamentos dos indivíduos (…)”, isto é, o indivíduo tem a necessidade de 

se vincular aos outros e de se sentir aceite por eles.  

Relativamente à motivação extrínseca, esta consiste “(…) num conjunto 

variado de comportamentos, que são realizados com vista a um fim, que não o 

próprio prazer e divertimento na atividade” (Fernandes & Vasconcelos-Raposo, 

2005, p. 386), levando o indivíduo a realizar uma atividade na procura de 

recompensas. Esta motivação é dividida em quatro tipos de regulação do 

comportamento: a regulação externa (MERE), a regulação introjetada (MERIN), 

a regulação identificada (MERID) e a regulação integrada (MERINTE), sendo 

que a MERE é a forma mais controlada da motivação extrínseca e a MERINTE 

é a forma menos controlada, desta mesma motivação (ver figura 1).   

 

Figura 1: Continuum de auto-determinação e níveis de auto-regulação, adaptado de 

(Fernandes & Vasconcelos-Raposo, 2005).  

 

Na MERE o comportamento manifestado pelo indivíduo na participação 

nas atividades é controlado pelas recompensas externas e/ou castigos (Pizani 

et al., 2016). No continuum de autodeterminação segue-se a MERIN, relativa a 

um comportamento em que o indivíduo carece da aprovação de alguém, 

melhorando a sua autoestima, assim como refere Wang (2017), ao expor que na 

MERIN, o comportamento é motivado pela necessidade de evitar sentimentos 

de culpa, vergonha, ansiedade e aprovação. O autor anteriormente citado, 
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debruçou-se ainda, sobre a MERID e MERINTE. Relativamente à primeira 

identificou como características, a manifestação de ações individuais que estão 

de acordo com a próprias opções e valores. Contudo o envolvimento nas 

atividades ocorre pela obrigação e não pelo querer. No que diz respeito à 

segunda, sugeriu que o comportamento manifestado, está integrado no estilo de 

vida do indivíduo. Ou seja, o indivíduo opta por participar em atividades que lhe 

permitam concretizar os seus objetivos pessoais.  

De acordo com Silva et al. (2012) a amotivação caracteriza-se pela falta 

de intenção da pessoa, perdendo-se a ligação entre as suas ações e os 

resultados. Esta preconiza um comportamento que não é autodeterminado, 

verificando-se a ausência de motivos para a realização das atividades. 

Considera-se portanto, que a TAD se constitui como um meio de auxílio 

para uma melhor compreensão dos “(…) motivos que levam os adolescentes a 

aderirem ou não às práticas de exercícios físicos (…)” (Vianna at al., 2010, p.3). 

Deste modo os resultados, sucedidos do enquadramento desta teoria facilitam o 

entendimento da motivação na EF e consequentemente a intervenção dos 

professores de EF junto dos seus alunos, com objetivo de encontrar soluções 

para a falta de desmotivação manifestada pelos alunos, que pode levar ao 

desinteresse pelas atividades (Schwaab, 2014). 

Com base nas experiências vivenciadas pela Estudante Estagiária (EE), 

no contexto do Estágio Profissional (EP), mais propriamente, na sua Turma 

Residente (TR), esta tomou consciência do impacto que a desmotivação dos 

seus alunos estava a ter no processo de ensino-aprendizagem, colocando em 

causa a aquisição de novas aprendizagens. Perante a pertinência deste assunto, 

este estudo de investigação-ação, ganha sentido nos seus propósitos, tendo-se 

revelado uma tentativa de solucionar o problema identificado. Desta forma, a 

realização deste, teve como objetivo identificar os motivos que influenciam os 

comportamentos de desmotivação manifestados, e de que forma estes são 

regulados, situando-os no Continuum da Teoria da Autodeterminação.   

  

5.2. Objetivos e Hipóteses  
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5.2.1. Objetivo Geral  

 

Este estudo teve como intenção perceber quais os motivos que 

influenciam os comportamentos manifestados pelos alunos de uma turma de 11º 

ano, nas aulas de EF, e de que forma são regulados.  

 

5.2.2. Objetivos Específicos  

 

Decorrentes do objetivo geral surgem os seguintes objetivos específicos: 

• Perceber qual a tendência de regulação da motivação dos 

alunos, dentro do continuum da TAD; 

• Verificar se a aplicação do Modelo de Educação Desportiva 

(MED) nas aulas de basquetebol, promoveu o aumento de 

motivação dos alunos; 

• Verificar quais os fatores que estão na origem da desmotivação 

dos alunos, manifestada nas aulas de EF. 

 

5.2.3. Hipóteses  

 

Hipótese Nula: H0: Não existem diferenças significativas ao nível da motivação 

entre o primeiro e o segundo momento de aplicação do questionário relativo à 

TAD. 

Hipótese Alternativa: H1: Existem diferenças significativas após a aplicação do 

MED, ao nível da motivação manifestada pelos alunos. 

   

5.3. Metodologia 

 

A Investigação-Ação (IA) é um tipo de investigação que intervém sobre a 

“(…) realidade social onde os fenómenos são estudados no sentido de a 

melhorar (…)” (Watt & Watt cit. por Mesquita & Graça, 2013, p. 125). Desta forma 

a IA procura melhorar a aprendizagem do investigador e, também, da situação 

onde a investigação ocorre (Mesquita & Graça, 2013). Assim, partindo do 

problema da motivação, reconhecido nas aulas de EF, de uma determinada 
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turma, este estudo procurou melhorar o processo de ensino-aprendizagem, 

através do aumento da motivação dos alunos para a prática. 

 

5.3.1. Grupo de Estudo  

 

Relativamente ao preenchimento do questionário, o grupo estudado foi 

constituído por 17 alunos do 11º ano de escolaridade, com idades 

compreendidas entre os 16 e os 18 anos, os quais frequentavam a Escola Básica 

e Secundária Rodrigues de Freitas EBSRF, no ano letivo 2016/ 2017. Contudo, 

no que diz respeito às entrevistas, participaram 16 alunos. Destes 17 alunos, um 

era do sexo masculino e 16 do sexo feminino.   

 

5.3.2. Instrumentos 

 

Para a elaboração deste estudo foram utilizados dois instrumentos 

distintos. Um de carácter quantitativo, correspondente a um questionário que 

mede os diferentes tipos de motivação no continuum da teoria da 

autodeterminação. E outro de carácter qualitativo tratando-se de uma entrevista 

semiestruturada, criada para o estudo em questão, aplicada a 16 alunos, em 

quatro focus grupo, de forma a complementar os resultados obtidos pelo 

questionário (Questionário de Goudas, Biddles e Fox (1994) validado para a 

língua portuguesa por Fernandes e Vasconcelos-Raposo (2005)). 

Um questionário, segundo Ghiglione e Matalon (2005, p. 110) “é um 

instrumento rigorosamente estandardizado tanto no texto das questões, como 

na sua ordem”. As suas questões podem ser abertas ou fechadas, tendo em 

conta a sua forma. No caso do questionário aqui apresentado, as questões são 

fechadas, uma vez que existe uma lista de respostas predeterminadas entre as 

quais é pedido ao inquirido que escolha a opção que melhor corresponde ao que 

deseja (Ghiglione & Matalon, 2005). Assim, o questionário aplicado constitui-se 

como uma tradução e validação para português por Fernandes e Vasconcelos-

Raposo (2005) do questionário do Continuum de Autodeterminação, de Goudas, 

Biddle e Fox (1994). Este questionário é composto por 20 itens medidos numa 

escala de Likert, agrupados em cinco categorias relativos ao tipo de motivação. 
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Para responder a cada frase, iniciada por “Eu realizo a aula de Educação Física”, 

utilizou-se uma escala de 1 a 7, sendo que 1 significa que discorda plenamente, 

2 que discorda bastante, 3 que concorda no geral, 4 que nem discorda nem 

concorda, 5 que concorda no geral, 6 que concorda bastante e 7 que concorda 

plenamente.  

 A entrevista semiestruturada não é totalmente aberta, mas o guião do qual 

o investigador faz uso, também não apresenta um número de questões precisas, 

uma vez que estas podem ser abordadas por uma ordem aleatória e levar, até 

ao surgimento de novas questões, conforme as respostas dos entrevistados 

(Mesquita & Graça, 2013). As quatro entrevistas realizadas tinham por base duas 

questões, no sentido de obter o máximo de informação relativa à motivação dos 

alunos nas aulas de EF. A duração destas, situou-se entre os 10 e os 20 minutos, 

tendo sido transcritas, posteriormente. 

 

5.3.3. Procedimentos de Recolha de dados  

 

A recolha dos dados foi realizada entre o mês de março e de maio, durante 

as aulas de EF. Antes do questionário e das entrevistas serem realizadas, foi 

pedida autorização dos Encarregados de Educação (EEd), para que os seus 

educandos pudessem participar no estudo. Os alunos, foram informados sobre 

o objetivo do estudo e esclarecidos quanto à confidencialidade e anonimato com 

que os instrumentos de recolha de dados, seriam realizados e analisados 

A aplicação do questionário foi efetuada em dois momentos, antes e após 

a aplicação do MED, nas aulas de basquetebol. Posteriormente foi realizada uma 

entrevista semiestruturada, com base nos resultados obtidos na aplicação do 

questionário. Estas foram efetuadas fora das aulas de EF, num horário acordado 

com os alunos, em focus groups, cada um composto por 4 a 5 alunos. O áudio 

das entrevistas foi gravado, para que depois, estas fossem transcritas e 

analisadas. As entrevistas em focus groups, são então realizadas “(…) com um 

pequeno grupo de participantes, sobre um tópico específico, conduzida com o 

objetivo de elaborar a perspetiva dos participantes num dado tópico” (Patton cit. 

por. Mesquita & Graça, 2013, p. 191). Esta tipologia de entrevistas estimula o 
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grupo a falar, tendo como pressuposto que as atitudes e crenças individuais são 

construídas socialmente (Mesquita & Graça, 2013). 

 

5.3.4. Análise dos Dados  

 

No que concerne à recolha de dados apresentados pela aplicação do 

questionário, a sua análise e tratamento foi realizada através do software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences, versão 24).  

 A transformação de variáveis, foi o primeiro procedimento efetuado, no 

qual foi realizada a média de vários itens, para criar uma nova variável. De 

seguida, já criadas as novas variáveis em ambos os momentos, procedeu-se à 

realização do teste não paramétrico, Wilcoxon, com base no facto do tamanho 

da amostra ser inferior a 30. A escolha recaiu sobre este teste uma vez que, 

quando comparado com o T teste com amostras emparelhas, o Wilcoxon tem 

um poder de eficácia de 95% para amostras pequenas (Gaya at al., 2008). Este 

teste permite “(…) detectar diferenças significativas entre os valores centrais de 

duas situações, quando se consideram os mesmos sujeitos” (Martinez & 

Ferreira, 2008, p.94).  

No que diz respeito às entrevistas, estas foram sujeitas à análise de 

conteúdo. Segundo Mesquita e Graça (2013, p. 121), esta análise tem como 

finalidade “(…) efetuar inferência, com base numa lógica explicitada, sobre as 

mensagens cujas características vão ser inventariadas e sistematizadas (…)”, 

passando por um processo de escolha do tema, codificação, categorização e 

posterior inferências dos dados obtidos. Assim da análise efetuada resultaram 

duas categorias a posteriori, e um total de seis subcategorias adjacentes, que 

advieram das questões colocadas aos alunos. 

 

5.4. Apresentação e Discussão dos Resultados  

 

Na tabela 1 são apresentados os resultados referentes aos valores da 

média, desvio padrão, assimetria e curtose, das variáveis dependentes utilizadas 

neste estudo, no primeiro e segundo momentos.  
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 No primeiro momento, verificou-se que os alunos, genericamente, 

apresentaram um perfil de motivação autodeterminado, que tendia para a 

MERID (4,66 ± 1,23). Esta é um género de motivação extrínseca, em 

comparação com a MI (4,04 ± 1,14), o segundo género de motivação mais 

manifestado. Relativamente às restantes variáveis, a média de valores, 

apresenta-se, por ordem decrescente começando com a MERE (3,32 ± 1,51), 

seguindo-se a MERIN (3,25 ± 1,47) e por fim, o género de motivação menos 

manifestada foi a AMOT (2,68 ± 1,49). A mesma análise foi efetuada para o 

segundo momento, verificando-se a mesma sucessão das categorias, 

considerando a média de cada uma. Assim, mais uma vez, do perfil motivacional 

mais expressado, pelos alunos, para o menos expressado, surge a seguinte 

ordem: MERID (4,56 ± 1,34); MI (4,53 ± 0,93); MERE (3,60 ± 1,29); MERIN (3,06 

± 1,42), AMOT (2,44 ± 1,31). Como se pode verificar na tabela 1. Os valores aqui 

apresentados, representam um perfil de motivação autodeterminado, que tende 

para a MERID, em ambos os momentos. 

  

Tabela 1: Análise descritiva das variáveis dependentes, em dois momentos 

 Momentos Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

MI 
1º 4,04 1,14 0,38 -1,03 

2º 4,53 0,93 0,52 -0,08 

MERID 
1º 4,66 1,23 -0,50 0,09 

2º 4,56 1,34 0,02 -0,28 

MERIN 
1º 3,25 1,47 0,29 -0,88 

2º 3,06 1,42 0,06 -1,27 

MERE 
1º 3,32 1,51 -0,22 -0,98 

2º 3,60 1,29 -0,32 -0,54 

AMOT 
1º 2,68 1,49 0,94 0,46 

2º 2,44 1,31 0,88 -0,26 

  

 Quando comparados, o primeiro e o segundo momento, após a aplicação 

de estratégias metodológicas que promoveram as necessidades psicológicas 



- 120 - 
 

básicas (autonomia, competência e relacionamento), obtiveram-se os resultados 

expostos na tabela 2.  

Os resultados expostos na tabela 2, revelaram que a média das 

classificações, quando a MI do primeiro momento é superior à MI do segundo 

momento, é de 9,20. Enquanto, na situação em que a MI do segundo momento 

é superior à MI do primeiro momento, é ligeiramente menor, situando-se nos 

8,92. Relativamente à MERID, na situação em que este género de motivação no 

primeiro momento é superior à do segundo momento, a média de classificações 

é de 9,11, enquanto que na situação inversa, esta é de 8,88. No caso da MERIN, 

sucedeu-se o contrário das duas motivações anteriores. Ou seja, a média das 

classificações é 7,82, quando a MERIN do primeiro momento é superior à do 

segundo, enquanto que na situação em que a MERIN do segundo momento é 

superior à do primeiro momento, a média da classificação é de 11,17. Quanto à 

MERE, na situação em que a MERE no primeiro momento é superior à do 

segundo momento, a média de classificação é de 8,57, mas por outro lado, 

quando a MERE do segundo momento é superior à MERE do primeiro momento, 

esta é de 8,44. Por fim, no que diz respeito à AMOT, quando esta, no primeiro 

momento é superior à do segundo momento, a média de classificação é de 8,38, 

ao passo que, quando a AMOT é superior no segundo momento, a média é de 

7,57.  

Tabela 2: Resultados da comparação das variáveis dependentes, em dois momentos, 
com a mesma amostra 

Postos     

  N Posto Médio 
Soma de 

Postos 

MI2 – MI1 

Postos Negativos 5a 9,20 46,00 

Postos Positivos 
12

b 
8,92 107,00 

Empates 0c   

Total 17   

MERID2 – 

MERID1 

Postos Negativos 9d 9,11 82,00 

Postos Positivos 8e 8,88 71,00 
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Empates 0f   

Total 17   

MERIN2 – 

MERIN1 

Postos Negativos 
11

g 
7,82 86,00 

Postos Positivos 6h 11,17 67,00 

Empates 0i   

Total 17   

MERE2-MERE1 
Postos Negativos 7j 8,57 60,00 

Postos Positivos 9k 8,44 76,00 

 
Empates 1l   

Total 17   

AMOT2-AMOT1 

Postos Negativos 8m 8,38 67,00 

Postos Positivos 7n 7,57 53,00 

Empates 2o   

Total 17   

a. MI2 < MI1 

b. MI2 > MI1 

c. MI2 = MI1 

d. MERID2 < MERID1 

e. MERID2 > MERID1 

f. MERID2 = MERID1 

g. MERIN2 < MERIN1 

h. MERIN2 > MERIN1 

i. MERIN2 = MERIN1 

j. MERE2 < MERE1 

k. MERE2 < MERE1 

l. MERE2 = MERE1 

m. AMOT2 < AMOT1 

n. AMOT2 > AMOT1 

o. AMOT2 = AMOT1 
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Considerando um nível de significância de 5%, a tabela 3, expressa o 

valor de significância bilateral. Em todas as situações verifica-se, que a diferença 

na média das classificações, é superior a 0,05. Isto é, a diferença não é 

suficientemente elevada para se poder rejeitar a hipótese nula (“Não existem 

diferenças significativas ao nível da motivação entre o primeiro e o segundo 

momento de aplicação do questionário relativo à TAD.”).  

 

Tabela 3: Resultados do nível de significância bilateral para a diferença na média das 

classificações, entre as variáveis 

 MI2-MI1 
MERID2-

MERID1 

MERIN2-

MERIN1 

MERE2-

MERE1 

AMOT2-

AMOT1 

Z -1,446 -,261 -,451 -,414 -,398 

Significância 

Assint. 

(Bilateral) 

,148 ,794 ,652 -679 ,691 

 

 Estes resultados, sugerem que as estratégias aplicadas entre o primeiro 

e o segundo momento de recolha de dados, não surtiram o efeito desejado, no 

incremento da motivação nos alunos. Contudo, em resposta à questão “Como é 

que percecionam o impacto que a aplicação do modelo de educação desportiva 

nas aulas de basquetebol, teve na vossa motivação para a participação nas 

aulas de educação física?”, realizada durante a entrevista semiestruturada, os 

alunos mencionaram que: 

 “Eu acho que teve um impacto positivo. Acho que foi interessante” (Aluno 

8). 

 

 “Até nos esforçarmos mais e tentamos dar o nosso máximo nas aulas” 

(Aluno 10). 

 

“Eu acho que nos ajudou bastante. Ficámos mais motivados, 

principalmente pela pequena competição que foi criada, em que nós podemos ir 
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testando as nossas capacidades, indo subindo de níveis, ganhando pontos ou 

não” (Aluno 13).  

 

Estes testemunhos, refutam os resultados obtidos da aplicação dos 

questionários, ao afirmarem que a aplicação do MED, teve um impacto positivo 

nos alunos, promovendo o incremento da motivação para participarem nas 

tarefas propostas nas aulas de basquetebol.  

No quadro 1, são apresentadas as categorias e subcategorias, 

decorrentes da análise do conteúdo realizada às entrevistas. Estes, refletem os 

motivos mencionados pelos alunos, relativamente aos fatores externos que os 

alunos identificaram como influenciadores da sua motivação/ desmotivação, 

para a realização das aulas de EF. 

 

Quadro 1: Fatores identificados como motivo para a motivação/ desmotivação para 

realizar as aulas de Educação Física 

Vivências Desportivas 
Frequência Aulas de Educação 

Física 

Frequência 

Experiências Desportivas 

Anteriores  
2 

Tipologia das 

Modalidades  
5 

Participação em Atividades 

Desportivas fora do Contexto 

Escolar 

4 Tipologia das Tarefas 4 

 

 Perceção sobre o 

sucesso na realização 

das tarefas 

7 

  Não Contar para Nota 3 

 

VIVÊNCIAS DESPORTIVAS 

 

 Relativamente à subcategoria “Experiências Desportivas Anteriores”, os 

alunos evidenciaram os seguintes indicadores: 
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“(…) eu acho que situações perigosas que nós tivemos em aulas de 

educação física passadas, em outros anos, também nos pode desmotivar a fazer 

novamente. Por exemplo na ginástica acrobática e nas barreiras. Acho que esse 

foi um dos fatores para que muita gente não conseguisse fazer” (Aluno 1). 

 

“No corta-mato, eu estava a correr e caí na lama e fiquei muito desiludida 

e, depois nunca mais participei” (Aluno 7). 

 

As afirmações evidenciadas pelos alunos sugerem que as experiências 

desportivas anteriores foram essencialmente negativas, e que de certa forma os 

influencia nas atividades que efetuam, atualmente, nas aulas de EF.  

 

Quanto à subcategoria “Participação em Atividades Desportivas fora do 

Contexto Escolar”, os alunos referiram que: 

 

“Sim, se nós estivéssemos mais expostos ao desporto, para além da 

escola, natação ou ginásio, se calhar nós estávamos mais empenhados nas 

aulas de educação física” (Aluno 1). 

“Eu gostava muito de ballet, então como tinha primas que faziam, elas 

ensinavam-me em casa. Eu tinha muita elasticidade. Eu queria ir para o ballet, 

só que não tinha possibilidades, então acabei por perder a elasticidade toda (…) 

É desmotivante, porque eu sei que poderia ser melhor se tivesse possibilidades” 

(Aluno 6). 

 

“Comigo sim, porque eu no 7º ano tive uma professora, que ela punha-me 

a driblar a aula toda. Estava toda a gente a jogar e eu a driblar e irritava-me um 

bocado” (Aluno 11).  

 

“Sim, eu acho que é bastante positivo. Por exemplo, se nós fizemos uma 

modalidade quando eramos mais novos temos mais experiência com essa 

modalidade do que propriamente a maior parte dos nossos colegas, então 
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estamos um bocadinho mais à frente nisso (…) então se foi uma coisa que nós 

gostamos de fazer quando eramos mais novos, nós ao realizar nas aulas de 

educação física vamos poder mostrar o que aprendemos já anteriormente. E 

ajuda-nos a motivar” (Aluno 13). 

  

Os testemunhos dos alunos, relativos a esta subcategoria, sugerem que 

existe uma relação positiva entre a participação dos alunos em atividades para 

além do contexto escolar, com uma maior motivação para as aulas de EF. De 

acordo com estas afirmações encontra-se Campos (2014, p. 26), através de um 

estudo, cujos resultados parecem indicar que “(…) para a existência de uma 

relação entre a prática de desporto organizado fora do contexto escolar e a 

presença de motivações mais autodeterminadas (…)” nas aulas de EF.  

 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 No que diz respeito à subcategoria “Tipologia das Modalidades”, 

resultaram da entrevista os seguintes apontamentos: 

 “Uma das coisas que gostaria que mais professores de educação física 

fizessem, era trazer novas modalidades para nós fazermos. Você já fez isso. 

Trouxe-nos o judo” (Aluno 1). 

  

 “Por exemplo, o aquecimento que fizemos para judo. Aquelas coisas 

estranhas. Eu por acaso não me sinto muito confortável, mas toda a gente 

animada (…)” (Aluno 2). 

 

 “Eu em andebol tenho noção que não me esforcei, porque não gosto. Em 

basquetebol, sei que nos esforçámos” (Aluno 11). 

 

 “Eu detesto correr professora, a sério e eu não me esforço nada em 

velocidade” (Aluno 10). 
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 “Talvez o facto de não gostarmos da modalidade que estamos a praticar” 

(Aluno 16). 

 

 Estas afirmações indicam que a realização de novas modalidades pode 

ser um fator de incremento da motivação, ao contrário do facto de serem 

ensinadas sempre as mesmas modalidades. Para além disso, o gosto ou não 

por determinada modalidade, pode afetar a sua disponibilidade na participação 

ativa na mesma. Os resultados obtidos por Chicati (2000, p. 97), no seu estudo, 

corroboram estes resultados, ao referir que “(…) as aulas de Educação Física 

não estão sendo tão motivantes, pois os alunos vem recebendo sempre os 

mesmos conteúdos desde o ensino fundamental (…)”. Na mesma linha de 

pensamento encontra-se Andrade e Tassa (2015) apresentando resultados que 

demonstram que a desmotivação dos alunos do ensino médio tem a ver, em 

parte, com a realização de aulas repetitivas e com conteúdo desinteressante. 

   

 No que concerne à subcategoria “Tipologia das Tarefas, os alunos fizeram 

alusão aos seguintes aspetos: 

 “Em equipa é sempre melhor, porque nos motivamos uns aos outros. O 

facto de trabalharmos em equipas” (Aluno 10). 

 

 “Porque nós em equipas mais pequenas, acho que nos motivamos mais 

umas às outras” (Aluno 11).  

 

 “(…) fui sentindo que esta também era uma equipa, que jogávamos muito 

em equipa, cooperávamos muito uns com os outros, (…) acabou por nos motivar” 

(Aluno 14).  

 

 “Eu acho que a ideia das equipas, e da pequena competição é boa e faz-

nos ficar um bocado mais motivados, então aplicando a outros desportos 

também seria interessante” (Aluno 13). 

 



- 127 - 
 

Relativamente à tipologia das tarefas, os alunos sugerem que a realização 

dos exercícios em grupo/ equipa é um fator importante no aumento da sua 

motivação na participação nas aulas de EF. A refutar esta ideia, estão Vaz at al. 

(2015), ao apresentarem um estudo em que um dos fatores de desmotivação 

nas aulas de educação física é o “Trabalho de equipa”. 

  

Relativamente à subcategoria “Perceção sobre o sucesso na realização 

das tarefas”, os alunos mencionaram que: 

 

 “(…) se eu não fiz, eu não sei se sei ou não (…) se eu fiz e agora sei que 

não sei, é mais uma coisa que eu não sei. Por isso sim, desmotiva um bocado. 

E depois há gente que não tem motivação para conseguir fazer. Acaba por ficar 

sempre nessa linha de desmotivação” (Aluno 8).  

  

 “(…) já se sabe que conseguir todos conseguimos. Mas às vezes quando 

estamos lá, no momento, é complicado meter isso na cabeça. Depois de falhar 

50 vezes é complicado continuar a dizer, “tu consegues”” (Aluno 8). 

“Também por experiências anteriores. Por exemplo, já demos esta 

modalidade. Já o fizemos e correu mal, o que é vai mudar agora. É isso que às 

vezes pensamos. É tipo “se eu já tentei tantas vezes e não deu certo, porque é 

que hei-de tentar mais uma vez?”” (Aluno 10). 

 

“E depois, mesmo que penses “há pronto então este ano vou-me 

esforçar”, e tentas na primeira aula e tentas fazer mesmo bem e esforças-te e 

corre mal na mesma. É mesmo desmotivante. Esforcei-me tanto e continuou a 

correr mal” (Aluno 8 e 10). 

  

“Às vezes tentamos muitas vezes e não conseguimos e aí desistimos um 

bocado” (Aluno 14).  

 

“(…) quando eu sei que até sou boa numa modalidade eu esforço-me 

mais” (Aluno 15). 
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“Quando vemos que não conseguimos fazer aquilo, nós ficamos 

desmotivados, então só queremos que a modalidade acabe rápido” (Aluno 16). 

 

As afirmações dos alunos que surgem nesta subcategoria, evidenciam 

que a sua auto perceção do erro, é um fator bastante limitante do seu 

envolvimento nas tarefas propostas nas aulas de EF. A motivação dos alunos, 

para participarem em modalidades e exercícios em que o seu desempenho 

evidencie as suas dificuldades, é diminuta. A comprovar estes resultados, surge 

um estudo de Kobal (1996), afirmando que a perceção da própria incompetência, 

pode prejudicar o envolvimento e vivência prazerosa dos alunos nas aulas.  

   

No que diz respeito à subcategoria “Não Contar para Nota”, os alunos 

responderam da seguinte forma: 

 

“Não contar para nota (…) Eu penso, “vou-me esforçar para quê?”” (Aluno 

7) 

“Provavelmente não contar para nota” (Aluno 8). 

  

“É aquela parte, do “ah isto não conta para média”” (Aluno 15). 

  

Poucos foram os alunos que mencionaram o facto da disciplina de EF não 

contar para nota, como sendo um fator que influencia a sua disponibilidade para 

a participação ativa nestas aulas. Contudo, esta disciplina não esteve sempre 

nesta condição, como tal a nota da mesma, tinha um peso na média final dos 

alunos. Desta forma, num estudo realizado por Franchin e Barreto (s.d.), alguns 

alunos mencionaram não gostar de educação física, participando apenas para 

garantir a sua nota. Ou seja, o nível de motivação, tal como no caso dos alunos 

desta turma, era regulado por fatores extrínsecos.   

 

5.5. Conclusões  
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O objetivo geral deste estudo foi perceber quais os fatores determinantes 

da desmotivação/ motivação dos alunos da minha turma de 11º ano e de que 

forma são regulados. Decorrentes do objetivo geral surgiram três objetivos 

específicos, aos quais foram dadas respostas com base nos resultados obtidos.  

As primeiras conclusões que surgem deste estudo dão resposta ao 

objetivo que procurava “perceber qual a tendência da regulação da motivação 

dos alunos, dentro da teoria da autodeterminação”. Assim, os resultados indicam 

que o perfil de motivação, autodeterminado, dos alunos, à luz da teoria da 

autodeterminação, tendia para a motivação extrínseca de regulação identificada. 

Da aplicação do questionário, resultou, portanto, a confirmação da hipótese nula, 

ou seja, não existem diferenças significativas ao nível da motivação entre o 

primeiro e o segundo momento de aplicação do questionário relativo à TAD. 

Quanto ao objetivo que visava “verificar se a aplicação do modelo de 

educação desportiva nas aulas de basquetebol, promoveu o aumento de 

motivação dos alunos”, os resultados da aplicação do questionário, nos dois 

momentos, permitiu verificar que esta estratégia não teve qualquer efeito na 

motivação dos alunos. Todavia, os testemunhos dos alunos, na entrevista, foram 

no sentido contrário. Ou seja, os alunos, manifestaram ter gostado da diferente 

experiência de ensino, nas aulas de basquetebol, pela existência de uma 

componente de competição mais evidenciada, assim como a participação na 

aula em equipas, promovendo o sentido de pertença.  

A resposta ao objetivo que pretendia “verificar quais os fatores que estão 

na origem da desmotivação das aulas de EF”, decorre da aplicação de uma 

entrevista semiestruturada a quatro focus grupo. Nesta, os alunos evidenciaram 

seis fatores que determinam o seu nível de motivação, sendo estes referentes 

às suas vivências desportivas e aos indicadores inerentes às aulas de EF. Desta 

forma, percebe-se que os comportamentos dos alunos, nas aulas de EF, têm a 

sua origem em fatores extrínsecos aos mesmos, indo de encontro aos resultados 

obtidos pela aplicação do questionário.  

As ilações retiradas da elaboração deste estudo, contrariam a perceção 

que eu obtive da atitude dos alunos nas aulas de EF. Isto é, no decorrer das 

aulas observei alunos desmotivados e desinteressados pelas atividades da aula, 
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contudo os resultados apresentam alunos motivados, ainda que seja por fatores 

de origem externa aos mesmos.  
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6. Conclusão e Perspetivas para o futuro 

 

Terminei a primeira parte do meu puzzle, uma pequena parte do meu 

quebra-cabeças, que eu adivinho ser gigante e que vou construir ao longo da 

minha vida. O caminho percorrido ao longo da construção deste quebra-

cabeças, umas vezes foi mais fácil outra nem por isso. Mas a par do sentimento 

nostálgico, estão as experiências únicas, vivenciadas ao longo deste ano letivo, 

que marcam o fim desta etapa, mas que ao mesmo tempo anunciam uma nova 

fase.  

Comecei este caminho um bocadinho a medo. O desconhecido deixa-me 

desconfortável, então ter iniciado esta etapa cheia de tanta imprevisibilidade 

deixou-me num turbilhão de emoções. Não era só esta imprevisibilidade que eu 

receava, mas também o facto de saber que ao ter uma personalidade reservada, 

tímida e introvertida com as pessoas que não conhecia, ia ser um obstáculo a 

construção de uma relação com aqueles por quem eu estaria rodeada. Não me 

enganei muito. A relação com a minha turma, começou um pouco ‘tremida’. De 

ambas as partes não houve cedências e a disponibilidade necessárias para 

receber mais alguém na nossa vida. Mas consegui dar a volta por cima, e nada 

me deu mais prazer do que ter chegado ao fim deste estágio e ter saudades dos 

meus alunos e saber que sem eles nada teria sido igual.   

 

“A evolução da relação professor-aluno, foi o meu maior desafio, combatendo comigo 

mesma para elevar a minha capacidade de relacionamento com os outros, a outro nível (…) 

Mas ao longo do tempo e agora que acabou, considero que a relação com os meus alunos, foi 

a minha maior conquista, na qual eu trabalhei no decorrer deste ano letivo” (Diário de Bordo, 

semanas 37, 38 e 39). 

 

 Ainda que nem sempre, esta jornada tenha sido fácil, nunca pensei em 

desistir, e para validar a certeza de que ser professora é a profissão que me 

preenche e me empolga, tive aqueles que comigo percorreram o mesmo 

caminho. A eles só tenho que agradecer a partilha de experiências 

enriquecedoras, as diferentes perspetivas que me apresentavam e me faziam 
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refletir, o trabalho em grupo e a amizade que criamos. Sem eles esta etapa tinha 

sido bem mais penosa.  

 O tão importante desenvolvimento profissional deu-se em estreita ligação 

com o meu crescimento pessoal. Por força das circunstâncias, tive que enfrentar 

os meus receios, expor-me e aceitar que a mudança afinal é uma coisa bem 

positiva. E assim foi muito mais fácil desenvolver, também, as competências 

profissionais, essenciais ao exercício da função docente. Como digo neste 

relatório, a IP, é sem dúvida um enigma, adquirir mais um conhecimento, mais 

outra competência e partir à descoberta do que vem a seguir, construindo, 

destruindo e reconstruído esta IP.  

 O esqueleto do meu quebra-cabeças está terminado, composto por tantas 

e tantas peças, mas mais mil e uma irão cruzar o meu caminho ao longo desta 

minha construção. Fica a saudade daquele bocadinho de puzzle, que todos os 

dias me fazia acordar cedo, com tanto sono, mas que rapidamente de esvanecia 

quando chegava à escola, na boa disposição de uns, nas reclamações dos 

alunos por ser tão cedo e no convívio com os professores e colegas estagiários. 

Quase que apetece desfazer toda esta construção, para voltar a viver as 

mesmas experiências, e sentir o privilégio de as ter vivenciado.  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Questionário de Goudas, Biddle e Fox (1994) validado para a 

língua portuguesa por Fernandes e Vasconcelos-Raposo (2005) 

Considera cada frase expressa e indica com um círculo em redor do número que 

melhor refletir o que sentes acerca dela. Utiliza para o efeito uma escala de 1 a 

7, em que 1 significa que discordas plenamente; 2 que discordas bastante; 3 que 

discordas no geral; 4 que nem discordas nem concordas; 5 que concordas no 

geral; 6 que concordas bastante; e 7 que concordas plenamente. O questionário 

é anónimo, como tal as respostas são confidenciais e apenas a investigadora 

tem acesso às mesmas. 

Eu realizo a aula de Educação Física: 

 
Discordo 

Plenamente 
Discordo 
Bastante 

Discordo 
no geral 

Nem 
discordo nem 

concordo 

Concordo 
no geral 

Concordo 
bastante 

Concordo 
plenamente 

porque é divertida 1 2 3 4 5 6 7 

porque eu gosto de aprender novas 
habilidades 

1 2 3 4 5 6 7 

porque é emocionante 1 2 3 4 5 6 7 

devido ao prazer que sinto quando 
aprendo novas habilidades/ técnicas 

1 2 3 4 5 6 7 

porque quero aprender novas 
habilidades 

1 2 3 4 5 6 7 

porque é importante para mim realizar 
corretamente as atividades 

1 2 3 4 5 6 7 

porque quero melhorar o meu nível 
desportivo 

1 2 3 4 5 6 7 

porque posso aprender habilidades ou 
técnicas que poderei utilizar noutras 
áreas da minha vida 

1 2 3 4 5 6 7 

porque quero que o professor ache que 
eu sou um bom aluno  

1 2 3 4 5 6 7 

porque iria sentir-me mal, caso não a 
realizasse 

1 2 3 4 5 6 7 

porque quero que os outros alunos 
pensem que eu sou competente em 
todas as atividades 

1 2 3 4 5 6 7 

porque fico preocupado se não a realizar 1 2 3 4 5 6 7 

porque arranjo problemas se não a 
realizar 

1 2 3 4 5 6 7 

porque é suposto eu realizar 1 2 3 4 5 6 7 

para que o professor não se zangue 
comigo 

1 2 3 4 5 6 7 

porque é obrigatório 1 2 3 4 5 6 7 

mas realmente não sei porquê 1 2 3 4 5 6 7 

mas não compreendo porque existem 
este tipo de aulas 

1 2 3 4 5 6 7 

mas sinto que estou a desperdiçar o meu 
tempo 

1 2 3 4 5 6 7 

mas não obtenho resultados deste tipo 
de aulas. 

1 2 3 4 5 6 7 

 


