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RESUMO 
 

O Estágio Profissional assume-se como o auge da formação inicial, uma vez que 

todos os conhecimentos adquiridos, tanto teóricos como práticos, são aplicados 

num contexto real, que carateriza uma instituição de ensino. De modo a 

responder aos desafios e às exigências da profissão docente, o 

estudante-estagiário vai desenvolvendo, através da realização das tarefas que 

lhe são atribuídas e da vivência na comunidade escolar, as competências 

profissionais que promovem um desempenho crítico e reflexivo. O presente 

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

letivo e está dividido em sete capítulos: o primeiro, “Introdução”, contextualiza o 

documento. O segundo, “Enquadramento Pessoal”, faz uma breve apresentação 

das minhas vivências desportivas e escolhas académicas, dos acontecimentos 

que me permitiram chegar até aqui. De seguida, o “Enquadramento Institucional” 

que caracteriza o contexto em que se insere o estágio, bem como o seu 

entendimento, o Núcleo de Estágio, a Turma Residente e a Turma Partilhada. 

Segue-se o quarto capítulo, relativo ao “Enquadramento Operacional” e está 

dividido em três áreas. A Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, reflete acerca da conceção, planeamento, realização, instrução 

e avaliação do ensino; a Área 2 – Participação na escola e Relação com a 

Comunidade, apresenta as atividades em que participei durante o ano de 

estágio, e as relações que fui estabelecendo com a comunidade escolar; Área 3 

– Desenvolvimento Profissional, que retrata os aspetos que contribuíram para a 

minha formação. Posteriormente, o capítulo cinco é referente ao “Estudo de 

Investigação” desenvolvido ao longo de 12 semanas. Em seguida, o capítulo seis 

“Conclusões e Perspetivas Futuras” apresenta uma reflexão geral acerca da 

importância deste Estágio Profissional. Por fim, surge o capítulo sete referente à 

“Bibliografia”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; MODELOS DE ENSINO; 

EDUCAÇÃO FÍSICA; ENSINO-APRENDIZAGEM; PRÁTICA PEDAGÓGICA.
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ABSTRACT 

 

With all the acquired knowledge, theoretical and practical, being applied in a 

teaching facility in real situations, the Professional Internship presents itself as 

the peak of the initial graduation. In order to respond to the challenges and 

demands of the teaching job, the intern starts developing professional skills that 

promote a critic and reflexive role by completing designated tasks and through 

being part of the scholar community. The current Internship Report seeks to 

portray the journey through the school year and it’s divided in seven chapters: 

the first, “Introduction” contextualizes the document. The second, “Personal 

Framing”, makes a brief presentation of my sports experience, academic 

decisions and events that lead me here. Next up, “Institutional Framing” 

characterizes the context in which the internship is held as well as it’s 

understanding, the Internship Core, the Resident Class and the Shared Class. 

Following the last there’s the fourth chapter, “Operational Framing” which is split 

in three areas. Area 1 – Learning and Teaching Organization and Management, 

reflects about the conception, planning, application, instruction and evaluation of 

the teaching process; Area 2 – School Active Role and Community Relationship 

presents the activities in which I took part throughout the year and the 

relationships I established with the scholar community; Area 3 – Professional 

Development portrays the aspects which contributed to my development. 

Chapter five refers to the study “Research Study” conducted throughout 12 

weeks. Chapter six “Conclusions and Future Perspectives” focuses on a general 

reflection about the importance of this Professional Internship. Lastly chapter 

seven is dedicated to the “Bibliography”. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; TEACHING MODELS; 

PHYSICAL EDUCATION; TEACHING-LEARNING; TEACHING PRACTICE. 
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1. Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio (RE) foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular (UC) de Estágio Profissional (EP), inserida no 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física (EF) nos Ensinos 

Básico e Secundário, pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP).  

Esta etapa pretende ser uma fase da formação académica durante a qual 

o Estudante Estagiário (EE) possa vivenciar a realidade da escola, sendo o 

momento em que este deverá aplicar o conhecimento teórico que adquiriu 

durante a passagem pela faculdade, ou seja, é um processo de transição entre 

a formação académica e a prática profissional. Assim sendo, o EE terá a 

necessidade de se adaptar às situações e atuar de forma a ultrapassar os 

obstáculos que vão surgindo durante o percurso de estágio. Nem sempre o EE 

é capaz de dar a melhor resposta a todas as situações, principalmente na fase 

inicial do estágio e por isso, neste processo além do EE, existe na universidade, 

um Professor Orientador (PO) que faz a supervisão do processo de estágio e 

orienta nas tarefas que o EE tem de realizar para a universidade. Para além 

disso, existe ainda o Professor Cooperante (PC) no local de estágio, que presta 

um auxílio direto ao EE, sendo este quem acompanha diariamente a vida do EE 

na escola. Este último desempenha um papel fundamental para dar suporte e 

auxílio ao estagiário. 

O EP “oferece aos futuros professores a oportunidade de emergir na 

cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e 

valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o 

pensar e o agir daquela comunidade específica” (Batista & Queirós, 2013, pp. 

33). No EP, o EE tem pela primeira vez, a possibilidade de implementar os seus 

conhecimentos, tanto práticos como teóricos, em contexto real numa instituição 

de ensino.  

O meu EP foi realizado em Guimarães, na Escola Secundária Francisco 

de Holanda (ESFH), no ano letivo 2016/2017. O EP foi realizado em grupo, com 

o Núcleo de Estágio (NE), constituído por mais dois estagiários, pela PC, 

Manuela Brochado, e pelo PO, José António Silva. Wenger (2006) refere que a 
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comunidade de prática é congruente com o funcionamento do NE, pois os 

indivíduos partilham preocupações e interesses comuns que fazem com que 

interajam de forma regular e continuada. 

Ao longo deste ano letivo fui responsável por uma turma (TR) de 12º ano 

na ESFH do curso de Línguas e Humanidades. Para além disso, o NE teve uma 

TR partilhada de 6º ano, da Escola EB 2,3 Egas Moniz, à qual lecionou a 

modalidade de Andebol. No NE da ESFH, o sentimento de amizade e a forte 

cooperação foi fundamental para superar as dificuldades que foram surgindo. 

Este documento encontra-se dividido por capítulos, desde a Introdução à 

Conclusão e Perspetivas Futuras, passando pelo Enquadramento Pessoal, 

Enquadramento Institucional, Enquadramento Operacional e o Estudo de 

Investigação.  

O primeiro capítulo diz respeito à “Introdução”, e permite contextualizar o 

documento. O segundo intitulado de “Enquadramento Pessoal”, faz uma breve 

apresentação das minhas vivências desportivas e escolhas académicas, bem 

como dos acontecimentos que me permitiram chegar até aqui. O terceiro 

capítulo, “Enquadramento Institucional” expõe as características do processo de 

estágio, caracteriza o meio onde este foi realizado e apresenta os grupos que 

deram vida a esta experiência, o NE, a TR Residente e a TR Partilhada. O quarto 

capítulo refere-se ao “Enquadramento Operacional” e está dividido em três 

áreas. A Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, que 

reflete acerca da conceção, planeamento, realização, instrução e avaliação do 

ensino; a Área 2 – Participação na escola e Relação com a Comunidade, que 

apresenta as atividades em que participei durante o ano de estágio, e as relações 

que fui estabelecendo com a comunidade escolar; Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional, que retrata os aspetos que contribuíram para a minha formação. 

Posteriormente, o capítulo cinco é referente ao “Estudo de Investigação” 

desenvolvido ao longo de 12 semanas, estudo esse que pretendia perceber 

quais os efeitos da aplicação de um programa de exercício físico na aptidão física 

e composição corporal dos alunos e, para além disso, avaliar a predisposição 

dos mesmos para a prática do exercício físico no futuro. Em seguida, o capítulo 

seis “Conclusões e Perspetivas Futuras” apresenta uma reflexão geral acerca 

da importância deste EP. Por fim, o capítulo sete “Bibliografia”. 
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O EP não se restringe apenas à lecionação das aulas, este inclui uma 

panóplia de reflexões que o EE deve realizar ao longo do ano letivo (Batista & 

Queirós, 2013). Neste sentido, decidi incluir ao longo dos vários capítulos do 

presente RE, excertos de reflexões sobre os aspetos da vida escolar, os 

resultados alcançados e as decisões tomadas.  
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1. Apresentação 

“Não sou nada. 

Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. 

À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” 

(Álvaro de Campos, 1928) 

 

Ao longo da minha vida fui construindo o meu verdadeiro “Eu” baseado 

nas minhas vivências pessoais tentando sempre criar, inventar e reinventar o 

meu destino, pois segundo Freire (1997, pp. 31) “Assim, gosto de ser gente 

porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, consciente do 

inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre 

o ser condicionado e o ser determinado”. 

O meu nome é Luís Carlos Machado Monteiro, tenho 35 anos, nasci no 

dia 20 de Março de 1982 e sou natural de S. Salvador do Campo, concelho de 

Santo Tirso. Das minhas memórias de infância, guardo como boa recordação a 

minha entrada na escola primária aos 6 anos, e o meu ingresso no 2.º e 3.º ciclo. 

Após a conclusão do ensino básico, passei a frequentar o ensino secundário na 

Escola Secundária D. Afonso Henriques. Recordo esses tempos com enorme 

saudade, vivendo os melhores tempos da minha vida. 

Desde muito cedo fui praticando desporto e como morava numa freguesia 

muito pequena, os meus passatempos foram desde sempre andar de bicicleta e 

jogar futebol. Por outro lado, como a maior parte da população residente na 

minha freguesia pertencia a uma faixa etária mais avançada, apercebi-me 

rapidamente que tinha de criar e inventar brincadeiras que me proporcionassem 

entretenimento durante todo o tempo que passava sozinho. Penso que esta fase 

foi fundamental no meu percurso, fazendo com que o desporto preenchesse 

grande parte do meu dia. Acredito que as pessoas que praticam Desporto no 

seu dia-a-dia se tornam pessoas mais felizes, encarando a vida de uma outra 
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forma. Eu sempre fui uma criança muito feliz, cresci a jogar futebol e desde cedo 

defini como objetivo para a minha vida tornar-me profissional nesta área.  

Aos 10 anos, iniciei a prática de desporto federado na modalidade de 

futebol, na Associação Recreativa de S. Martinho do Campo, no escalão de 

infantis e no qual permaneci durante 2 anos. Aos 12 anos, surge a oportunidade 

de ingressar no Vitória Sport Club através de um convite endereçado pelos 

responsáveis do clube. Perante este convite, senti algum receio por se tratar de 

um clube de dimensões superiores e por prever dificuldades de adaptação. No 

entanto, a minha resposta face ao convite foi positiva e este foi o início de um 

vínculo de sete anos a este clube. Aos 14 anos, conquistei o título Nacional de 

Iniciados, título único na história do clube. Face ao sucesso conquistado nessa 

época, surgiu a convocatória para representar a Seleção Nacional de Futebol. O 

primeiro jogo em que representei o meu país foi num torneio no Algarve frente à 

seleção da Itália. Um dos marcos desta minha experiência está relacionada com 

a emoção e a alegria, não só de vestir esta camisola mas, sobretudo, pela 

felicidade de poder cantar “A Portuguesa”.  

Desta forma considero que o meu percurso no futebol de formação foi 

pautado pela excelência, representar Seleção Nacional de Futebol, vencer o 

campeonato nacional de iniciados e ser cobiçado pelos maiores clubes do nosso 

país, faziam-me perspetivar e acreditar num futuro como profissional. Aos 19 

anos, abandonei a minha formação académica para me dedicar continuamente 

ao futebol, sempre com a ideia de que um dia alcançaria um patamar de elite, o 

qual me permitiria viver numa situação de autossustentação. Durante alguns 

anos acreditei que ia concretizar esse objetivo mas aos 23-24 anos de idade, 

devido a vários infortúnios percebi que tal não seria possível. Com esta idade 

ingressei pela primeira vez no mercado de trabalho, fazendo do futebol apenas 

um hobby. 

Passados seis anos nesta atividade percebi que este trabalho não me 

realizava profissionalmente, e foi então que comecei a perceber que não era este 

o futuro que queria para a minha vida. Com maior maturidade, depois de não 

conseguir concretizar um “sonho” que tinha desde criança, decidi dar um novo 

rumo à minha vida. Abracei outro dos meus “sonhos” de adolescente: ser 

Professor de EF. Penso que a principal razão dessa motivação prende-se com 

o facto de gostar de desporto, de ensinar os outros e, também, pelo facto de em 
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determinado momento da minha vida, ter um professor de EF que me marcou 

bastante, tendo sido um modelo de referência para mim durante bastante tempo. 

Face a isto decidi ingressar no Curso de Ciências do Desporto na FADEUP com 

o objetivo de concretizar um sonho antigo.  

Inicialmente estava um pouco apreensivo pelo facto de ter estado 

afastado do ensino durante alguns anos e ao mesmo tempo receoso por saber 

que ia conviver diariamente com uma geração diferente da minha. Foram três 

anos de licenciatura, três anos que passaram a correr, mas que me marcaram 

imenso. Nesses três anos aconteceu muita coisa! Tive a oportunidade de 

conhecer muita gente, das mais variadas faixas etárias e praticantes de vários 

desportos. Posso dizer que fiz amigos para a vida. Aprendi imenso e deparei-me 

com novos desafios, mais difíceis e complexos, o que me fez crescer e 

superar-me a cada dia. Tive ainda a oportunidade de ingressar no Programa de 

Mobilidade Brasil, tendo sido uma experiência fantástica quer a nível pessoal e 

profissional. 

No final desses três anos estava licenciado em Ciências do Desporto e 

decidi ingressar no Mestrado em Ensino da Educação Física dos Ensinos Básico 

e Secundário, para poder ser professor e poder sentir o prazer de proporcionar 

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

No que diz respeito aos meus sonhos e objetivos, como já referi, sempre 

quis ser profissional de futebol, no entanto, como passados todos estes anos 

não consegui alcançar esse objetivo, e visto que o futebol é a minha paixão, foi 

surgindo o interesse pela área do treino, essencialmente como consequência do 

meu ingresso na FADEUP. Apesar de ir para o ensino superior com o objetivo 

de ser professor de EF, tive a oportunidade de frequentar a Metodologia do 

Treino de Futebol, e estagiar como treinador numa equipa de Benjamins. Após 

este estágio, fui convidado para treinar uma equipa do futebol de formação no 

Moreirense Futebol Clube. Estas experiências foram bastante enriquecedoras e 

despertaram em mim ainda mais o gosto pelo treino.  

Se pudesse escolher a minha profissão de amanhã, queria ser professor 

de EF, realizando o sonho de uma vida, e treinador de futebol.  
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2.2 Expectativas iniciais 

 

“A percepção do desconhecido é a  

mais fascinante das experiências”  

(Einstein) 

 O tempo que antecedeu o início deste período de mudança foi de grande 

expetativa e ao mesmo tempo de algum nervosismo. Imaginar como seria a 

comunidade escolar que iria encontrar, os alunos e a PC, deixava-me um pouco 

ansioso. Não sabia o que me esperava, e de certa forma interrogava-me se seria 

capaz de responder às expectativas. 

No entanto tinha algumas certezas comigo. Sabia que o ano que se 

avizinhava seria muito exigente, mas também, repleto de aprendizagens. Era o 

momento em que poderia colocar em prática o que aprendera nos quatro anos 

anteriores. Pessoalmente considero que o EP é aquele ponto que se constituiu 

como uma linha que separa a vida académica e a vida profissional, e que com o 

passar do tempo se vai desvanecendo cada vez mais, até deixar de existir.  

Durante esta fase dei por mim a idealizar aquilo que perspetivava vir a ser 

enquanto professor estagiário. Imaginei como iria reagir quando estivesse 

sozinho perante uma TR e qual seria a minha postura relativamente aos conflitos 

entre alunos. No entanto, o entusiasmo falava mais alto. Idealizava uma postura 

exemplar, que me permitiria liderar a TR, ensinar todos os conteúdos, e acima 

de tudo ser respeitado pelos alunos. 

Terminado o primeiro ano do Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, chegara a altura de decidir onde seria o EP. 

Felizmente, surgiu a possibilidade de realizar o EP na ESFH. Essa foi a minha 

primeira opção e felizmente consegui entrar. Estava certo de que esta tinha sido 

uma ótima escolha e projetava a possibilidade de aprender com os professores 

da escola, e ainda de ter espaço para colocar em prática o que tenho aprendido 

até agora. Para além disso, seria uma oportunidade para conhecer melhor as 

minhas competências, potencialidades e limitações, contribuindo assim, para a 

minha formação, não só, como professor, mas também, como pessoa.   

Apesar de motivado com a minha escolha, estava também um pouco 

receoso. Pensava imensas vezes na forma como iriam olhar para mim e de que 
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forma me iriam abordar. No entanto, aos poucos, todo esse receio desapareceu. 

De facto a ESFH tem profissionais formidáveis que me receberam de braços 

abertos.  

Relativamente ao EP e às minhas expectativas, estas não poderiam 

dissociar-se dos diferentes intervenientes que seriam preponderantes ao longo 

do ano: os alunos, o NE, o grupo de EF (GEF), a comunidade educativa, o PC e 

o PO da Faculdade. 

Em relação aos alunos, esperava encontrar pessoas com sentido de 

responsabilidade, disciplinados e participativos, sempre tendo em consideração 

a sua faixa etária e respeitando a sua individualidade enquanto pessoas. No 

entanto, caso os alunos não apresentassem estas características, a minha 

primeira preocupação enquanto professor estagiário deveria ser, não só 

incutir-lhes o gosto pela prática desportiva mas também valores como a 

cooperação, o respeito mútuo, a solidariedade, a lealdade e a disciplina, 

contribuindo para a harmonia da aula e, sobretudo, para a formação integral dos 

alunos. 

No que diz respeito aos restantes intervenientes do GEF, esperava 

encontrar pessoas com muita experiência e sempre disponíveis para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas que pudessem surgir. Pessoas às quais 

poderia recorrer para me ajudarem a desenvolver práticas e métodos de ensino 

passíveis de realizar em contexto escolar. 

Apesar de todos os intervenientes terem a sua importância, ainda que de 

modo diferente, do meu ponto de vista, o NE seria essencial para um trabalho 

produtivo e responsável, para me fazer melhorar, pois cada vez mais o ensino 

projeta-se no trabalho coletivo, contrariando a ideia do desenvolvimento de todo 

um trabalho isolado, em prol de um ensino mais rigoroso e eficaz. O NE 

apresentar-se-ia como a força e qualidade do ano de estágio. Era para mim 

fulcral a criação de um ambiente saudável entre nós, para podermos trabalhar 

em conjunto e ultrapassar as dificuldades em grupo, cooperando e evoluindo 

como professores e pessoas, encarando as dificuldades de um elemento como 

obstáculos do grupo e desta forma, unidos, ter um ano de estágio muito produtivo 

e enriquecedor. 

A professora Manuela Brochado foi a PC que me acompanhou em todos 

os momentos. Desde cedo quis ciar uma boa relação de trabalho com a 
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professora para que esta fosse capaz de me transmitir conselhos, proporcionar 

novas aprendizagens e conhecimentos fundamentais para uma melhoria na 

qualidade da minha ação enquanto Professor. 

Por último o PO, como o próprio nome indica, o professor que me orientou 

na realização de trabalhos como o Projeto de Formação Individual, o presente 

Relatório de Estágio, entre outros, tendo sido sempre o professor que me fez a 

ligação com a faculdade, havendo assim uma comunhão contínua entre o 

trabalho por mim desenvolvido na escola e a faculdade. 

Este ano demonstrou-se crucial para um bom entendimento de todo o 

processo de ensino e aprendizagem vivido nas escolas e foi fundamental uma 

grande disponibilidade da minha parte para aprender e fazer parte de todo este 

processo. 

Tal como António Nóvoa (2009) expressa, grande parte da nossa vida 

profissional joga-se nestes anos iniciais e na forma como nos integramos na 

escola e no professorado. Neste sentido, é fundamental consolidar as bases de 

uma formação que tenha como referência lógicas de acompanhamento, de 

formação-em-situação, de análise da prática e de integração na cultura 

profissional docente. 
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3. Enquadramento Institucional  

 

3.1. Estágio Profissional 

 

        O EP tem como objetivo principal 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. O EP entende-se como um projeto de formação do estudante com 

a integração do conhecimento, proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teórico-prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar. Um professor reflexivo que analisa, reflete e 

sabe justificar o que faz em concordância com os critérios do profissionalismo 

docente e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções 

letivas, de organização e gestão, investigativas e de cooperação (Matos, 2013). 

O regulamento do EP (Matos, 2014) refere que este processo cumpre com 

diretrizes legais do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro. Estas orientações preveem uma uniformização dos 

estágios e assumem-se como um guião para o desempenho do EE. 

Este ano de estágio é o último ano da formação inicial. É o ano em que 

entramos em ação, num contexto real e que podemos aplicar tudo o que 

aprendemos ao longo da nossa vida, não só ao longo da formação inicial. Tudo 

o que somos, é produto de tudo o que vivemos e este ano de estágio, último ano 

de formação, faz todo o sentido que seja o aplicar daquilo que somos e daquilo 

que aprendemos e, assim continuar esse processo de aprendizagem ao longo 

da nossa vida, sendo o estágio profissional um ano muito importante dessa 

formação. 

Neste sentido, procurei aplicar os conhecimentos adquiridos nos anos 

anteriores, testá-los, melhorá-los, desenvolvendo novas competências e 

estudando novas possibilidades. 

Para tal, sinto que os vários conselhos e partilha de opiniões com a PC e 

com o Orientador da Faculdade foram fundamentais.  

Ao longo do ano desfrutei ao máximo de todas as experiências que foram 

surgindo. Observei atentamente as aulas dos restantes elementos do NE, bem 
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como as aulas de Tópicos na faculdade e, ainda, as várias reuniões, ações de 

formação e outras atividades, como aquelas que constam do Plano Anual de 

Atividades. Para além disso, as minhas aulas foram também muito produtivas. 

Considero que a minha bagagem de experiências e conhecimentos ficou 

bastante enriquecida. 

 Em suma, o EP proporciona um conjunto variado de experiências e 

vivências profissionais que levam ao desenvolvimento do EE, dado que este se 

confronta com várias dificuldades reais na prática não só no momento da aula 

mas em toda a sua intervenção enquanto professor. 

 

3.2. Escola como Instituição 

Em meados do século XVII que a escola surgiu “como instituição, nos 

moldes em que a conhecemos atualmente. Portanto, o aparecimento desta 

instituição está visceralmente ligado ao desenvolvimento do capitalismo” 

(Coimbra, 1989, pp. 15). Após a revolução industrial, o estado assumiu a 

instituição escola e só mais tarde com o 25 de Abril surgiu uma massificação do 

ensino. A escola passou a ser obrigatória, gratuita, universal e laica. Assim, a 

aprendizagem passou a realizar-se num local próprio, com especialização de 

tarefas e para um maior número de crianças/ jovens. O que ainda é bem visível 

nos dias de hoje através das típicas construções que foram feitas na época para 

as escolas. 

A escola surgiu como uma nova forma de socialização e “(…) com claras 

funções: inculcar os valores, hábitos e normas da classe que domina, ou seja, 

inculcar a ideologia burguesa e, com isso, mostrar a cada um o lugar que deve 

ocupar na sociedade, segundo sua origem de classe” (Coimbra, 1989, pp. 15). 

A escola enquanto instituição é um espaço multicultural onde se ministra 

o ensino. É o primeiro espaço de convívio social de uma criança. É na escola 

que surgirão as primeiras diferenças, quer a nível pessoal quer profissional, 

nomeadamente através do diferente desempenho de cada aluno, atribuindo-se 

assim, à escola, uma posição de “segunda casa” para os que a frequentam. A 

globalização acaba por obrigar a escola, enquanto instituição, a uma adaptação 

para o seu desenvolvimento e o de quem a frequenta, alunos hoje, adultos 

amanhã, pois segundo Pereira (2004) a diversidade cultural e étnica é uma 
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realidade que impõe novas responsabilidades à escola e aos professores de tal 

forma que, a mesma procura atender a toda esta diversidade. De salientar que 

esta diversidade não se fica só pelas diferentes culturas e etnias mas também 

se deve adaptar aos alunos com necessidades educativas especiais. Ainda de 

acordo com este autor esta diversidade obriga a escola a adaptar o seu currículo 

às diferentes culturas de base. 

A escola, tal como o conhecimento, deverá estar em constante evolução e 

atualização a todos os níveis, isto em benefício de um ensino de maior qualidade, 

capaz de atender às necessidades que vão surgindo da própria sociedade, com 

vista à inclusão de todos. Neste seguimento, surge a capacidade de adaptação 

e evolução das pessoas que estão intimamente ligadas à escola, sendo os 

professores peças fundamentais neste processo. Do meu ponto de vista, todos 

os alunos merecem as mesmas oportunidades, sendo que essas devem ser 

distintas tendo em consideração as particularidades de cada um, para assim 

alcançar a igualdade.  

Resumidamente, a escola não é um local onde apenas se transmitem 

conhecimentos teóricos e práticos aos alunos. Existe também uma transferência 

de ideais e competências que permitem aos alunos vencer a “luta” do dia-a-dia. 

Assim, Ozório & Leon (2011) referem que a função básica da escola é garantir a 

aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à 

socialização do indivíduo. 

 

3.3. Escola Secundária Francisco de Holanda 

O meu EP foi realizado no Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, 

situado em Guimarães. Segundo o Dr. José Craveiro, esta foi uma das 3 

primeiras Escolas Industriais do País, através do Decreto de 20 de dezembro de 

1864, “doze anos depois da criação, por Fontes Pereira de Melo, do Instituto 

Industrial de Lisboa (com três graus: elementar, secundário e complementar) e 

da Escola Industrial do Porto (apenas com dois graus: elementar e secundário) 

começou a funcionar, efetivamente, em 1885 (14 de Janeiro), ainda como Escola 

de Desenho Industrial, embora já tivesse estatuto decretado (3 de Dezembro de 

1884) de Escola Industrial de Francisco de Holanda”. É uma escola 
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recentemente remodelada, proporcionando aos alunos um espaço novo e com 

melhores condições para o ensino. 

Está integrada no agrupamento de escolas que contemplam todos os ciclos 

de ensino: a Escola Básica de Santa Luzia (EB1/JI) com o pré-escolar e 1º Ciclo; 

a Escola Básica de Pegada (EB1) com o 1º Ciclo; a Escola Básica Egas Moniz 

(EB2,3) com o 2º e 3º Ciclos; a ESFH com Ensino Secundário. 

A ESFH disponibiliza aos alunos do Ensino Secundário os Cursos 

Científico-Humanísticos de Artes Visuais; Ciências e Tecnologias; Ciências 

Socioeconómicas; Línguas e Humanidades. Para além desta oferta ainda 

disponibiliza Cursos Profissionais nas áreas de Técnico de Eletrónica, 

Automação e Computadores; Técnico de Mecatrónica; Técnico de Marketing; 

Técnico de Design; Técnico de Processamento e Controlo da Qualidade 

Alimentar. 

O GEF é constituído por 12 professores e 3 professores estagiários do 

núcleo de estágio da FADEUP. A minha PC foi a professora Manuela Brochado, 

que foi fundamental para a minha integração na escola. Com ela fiquei a 

conhecer as instalações, parte dos docentes e não docentes, a direção da escola 

e, de forma particular, os professores que constituem o GEF. 

Os espaços destinados para a lecionação das aulas de EF, são três: o 

pavilhão, o espaço exterior e o auditório. Existem oito balneários, o que 

proporciona condições ideais para os alunos, sobretudo, para uma maior 

celeridade no que diz respeito ao tempo dedicado para a preparação da aula, e 

para uma maior organização e cuidado com a higiene pessoal. 

A gestão e designação dos espaços são determinados por um 

“Roulement”, documento que distribui o espaço de aula por cada um dos 

professores. O planeamento das aulas deverá contemplar o que foi definido pelo 

grupo disciplinar, em consonância com o programa nacional, adaptado às 

características estruturais da escola. Não posso deixar de referir que na ESFH 

cada professor tem ao seu dispor apenas um terço do pavilhão para a lecionação 

nas respetivas aulas, o que de certa forma se tornou um fator limitante no 

planeamento. Para além do espaço para as aulas de EF, a escola disponibiliza 

ainda uma sala para os professores de EF junto aos balneários do pavilhão.  
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3.4. Caraterização do meio envolvente 

 

G U I M A R Ã E S 

 

“Aqui nasceu pequeno, mas pujante, 

Um reino d' homens feitos de coragem 

E que ao crescer, nobreza por linhagem, 

Ousou, foi aguerrido, triunfante. 

 

A Guimarães se vem, como em romagem, 

Lembrar, de tempos idos, um Infante, 

Que nunca, a qualquer rei, por humilhante, 

Cedeu, nem mesmo à mãe, em vassalagem. 

 

Daqui saiu, num tempo já distante, 

Nos rumos do poente e do levante, 

Qual génio perseguindo uma miragem. 

 

E o nome - Afonso Henriques - fez gigante 

Com feitos duma audácia deslumbrante, 

Tornando gigantesca a sua imagem.” 

 

Vítor Cintra 

No Livro: MURMÚRIOS 

 

Também conhecida como berço da nação, Guimarães, possui uma 

riqueza histórica que a coloca num lugar de destaque em relação às demais 

cidades portuguesas. O seu aparecimento remonta a tempos anteriores à 

fundação da nossa nacionalidade, e segundo reza a história, é a partir desta 

cidade que se organiza a fundação de Portugal, daí a designação de “Cidade 

Berço”. 

Foi aqui que nasceu aquele que em 1179, foi coroado o primeiro Rei de 

Portugal, D. Afonso Henriques, levando a que Guimarães assumisse um papel 

de relevo no Condado Portucalense. Mais tarde, também na “Cidade Berço”, 
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travou-se a batalha de S. Mamede, que se tornou decisiva na fundação da Nação 

Portuguesa. 

Em termos geográficos, Guimarães é uma cidade que se localiza no 

distrito de Braga, na região Norte de Portugal continental e apresenta uma 

população de 158 124 habitantes (Censos 2011), distribuídos por 69 freguesias. 

Localizado na sub-região do Ave, é um município altamente industrializado e 

consequentemente, responsável por grande parte da empregabilidade da região. 

A 13 de Dezembro do ano de 2001, o comité do Património Mundial, 

denominou o centro histórico de Guimarães como Património Mundial da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura). 

A ligação da cidade, à fundação da nacionalidade e o seu passado 

glorioso foram fatores determinantes nesta nomeação. Outro dos pontos fulcrais 

foi o notável estado de conservação dos monumentos e edifícios do centro 

histórico, tornando-o num local atrativo para todos os cidadãos. É um local 

bastante apreciado por parte dos jovens vimaranenses, bem como, por parte dos 

turistas que visitam a “Cidade Berço”. 

A nomeação de capitais europeias da cultura surgiu de uma iniciativa da 

União Europeia, com o objetivo de promover a riqueza e diversidade das cidades 

europeias. Esta nomeação tem o período de um ano, durante o qual a cidade 

tem de mostrar todas as suas valências a nível cultural. 

Durante o ano de 2012, Guimarães, foi uma das cidades promotoras da 

cultura, com maior destaque a nível Europeu. Segundo dados da Fundação 

Cidade de Guimarães, efetuaram-se cerca de 500 eventos culturais, entre eles, 

espetáculos musicais de dança e cinema. Além disso, realizaram-se 200 ações 

de formação, com a colaboração de cerca de 500 voluntários e 100 

embaixadores. 

O título Cidade Europeia do Desporto é atribuído pela ACES Europe 

(Associação das Capitais Europeias do Desporto). A atribuição do título de 

Cidade Europeia do Desporto baseia-se na análise das candidaturas feitas pelas 

cidades e pela avaliação das suas instalações e programas desportivos. Esta 

diferenciação tem como objetivo reconhecer o bom trabalho desenvolvido pelas 

cidades europeias, ao nível do crescimento desportivo. 
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Guimarães foi a primeira cidade portuguesa, a receber o título de Cidade 

Europeia do Desporto. Esse título foi atribuído no dia 19 de maio de 2012, numa 

cerimónia que ocorreu no Multiusos de Guimarães, contando com a presença 

dos mais ilustres responsáveis por esse feito e com a ACES Europe.  

Este título fez com que Guimarães assumisse um compromisso, de ao 

longo do ano 2013, elaborar e cumprir um programa de crescimento desportivo. 

Guimarães orgulha-se do seu passado e vive intensamente o seu presente. 

Guimarães, sempre se destacou pelo seu valor patrimonial, cultural e desportivo. 

É de referir que a escola se encontra no centro desta cidade de grande referência 

a nível desportivo, fazendo com que a população fosse bastante ativa e adepta 

da atividade física e, onde a criação de espaços desportivos como parques e 

pavilhões de grande qualidade fossem uma prática corrente. Para além disso, o 

seu valor foi reconhecido internacionalmente pelas entidades competentes, com 

o título de Património Mundial da UNESCO e Capital Europeia da Cultura. 

No entanto, foi no desporto onde a cidade se destacou nos últimos 

tempos, como uma Cidade Europeia do Desporto repleta por quase duas 

centenas de eventos desportivos, sendo-lhe mesmo atribuído o título de Melhor 

Cidade Europeia do Desporto em 2013. 

Segundo o processo de candidatura de Guimarães a Cidade Europeia do 

Desporto 2013 (2012), a cidade berço, é uma cidade com uma taxa de 

participação desportiva elevadíssima, acima da média nacional, onde 4 em 10 

vimaranenses praticam diariamente exercício físico, com cerca de 8000 atletas 

federados em mais de 40 modalidades desportivas, no total são cerca de 50000 

praticantes de atividade física regular. São cerca de uma centena os clubes e 

associações desportivas locais que promovem a inclusão e a convivialidade, 

colorindo em cada dia, com crianças, jovens, adultos e idosos, as mais de três 

centenas de espaços desportivos que o território municipal disponibiliza. 

Guimarães tem como orientação estratégica e política autárquica, a promoção 

do desporto para todos, criando condições e trabalhando arduamente para que 

esse desígnio se cumpra. O Município de Guimarães, ao longo da última década, 

foi capaz de dar resposta adequada a esse propósito, investindo na construção 

de instalações desportivas de qualidade, próximas dos cidadãos e com a 

exigência que hoje se impõe. 
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Segundo o processo de candidatura de Guimarães a Cidade Europeia do 

Desporto 2013 (2012), ao nível das infraestruturas, e como mencionei 

anteriormente, Guimarães, apresenta um leque vasto de instalações desportivas 

de qualidade para a prática de distintas modalidades e orientadas para diferentes 

graus de exigência competitiva. 

Todo este trabalho de promoção desportiva, resulta de um trabalho de 

plena harmonia entre a empresa Tempo Livre e a Câmara Municipal de 

Guimarães, mas também não nos podemos esquecer de todas as associações 

e clubes do município, bem como de toda a população. 

 

3.5. Caraterização do núcleo de estágio 

“O segredo de um grande sucesso esta no trabalho de uma grande equipa.” 

Murillo Cintra de Oliveira Margarida 

 

O NE no qual estava inserido era constituído por três EE cuja licenciatura 

foi feita em instituições de ensino diferentes. Um dos elementos frequentou o 

Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESF), outro estudou no Instituto 

Politécnico de Bragança (IPB) e, por fim, eu frequentei a FADEUP. Como 

consequência deste facto tínhamos uma formação inicial diferente, o que se 

revelou bastante enriquecedor, nomeadamente através da partilha de 

conhecimentos, métodos de trabalho e de estudo. Em relação aos meus colegas 

do NE, não os conhecia, o que de certo modo me deixou um pouco apreensivo, 

face àquilo que poderia ser a nossa relação ao longo do ano de estágio. Desde 

cedo deu para perceber a importância do NE e da coesão necessária para que 

o estágio funcionasse na perfeição, pois sempre achei que se houvesse uma 

sintonia entre todos, se nos ajudássemos e respeitássemos a opinião de cada 

um, o estágio iria decorrer de forma positiva para todos. Passados todos estes 

meses e refletindo sobre a importância de um NE, entendo que a amizade é o 

segredo para o êxito deste ano, como refere Ferreira (2013, pp. 121) “E quando 

não falávamos sobre as aulas, falávamos sobre a escola, sobre nós, sobre um 

tema de interesse. E aqui, cria-se uma relação de hábitos, uma relação de 

partilha, uma relação de confiança. Sentes-te tão mais puro, tão mais liberto, tão 

mais descansado quando sabes que tens um grupo com quem contar (…) ”. 



19 
 

Durante este ano estivemos presentes nas aulas uns dos outros, com o intuito 

de realizar um trabalho em conjunto, que permitisse a cada um crescer e evoluir, 

refletindo acerca das aulas lecionadas e observadas, apoiando-nos sempre em 

todos os momentos. Outro aspeto de referir foi a presença constante do NE nos 

projetos de estudo que cada um empregou, pois mesmo neste caso o trabalho 

foi quase sempre desenvolvido em conjunto. 

 Todo este processo teve o acompanhamento do PC, como refere Silveira 

et al. (2014, pp. 310) “O Professor Cooperante é referenciado como sendo uma 

peça fundamental neste processo de formação. A ele compete acercar-se das 

questões que moldam o processo supervisivo, estejam estas relacionadas com 

o planeamento didático, com a gestão do tempo ou com as relações 

interpessoais” e seguindo estas diretrizes, a PC teve um papel fundamental no 

auxílio prestado, tornando-se como um pilar em todo o processo. Desde o início 

a PC colocou o NE à vontade e transmitiu a ideia de que teríamos que nos 

assumir desde o primeiro momento como professores. Em todas as aulas esteve 

sempre presente, concedendo total autonomia no planeamento e organização 

das mesmas, para que desenvolvêssemos o nosso trabalho. No entanto, sempre 

transmitiu o seu ponto de vista, independentemente de concordar ou não. 

Contudo, nunca se opôs às minhas opções. Procurou guiar-me e, acima de tudo, 

colocar questões que me permitissem refletir sobre as nossas opções/decisões. 

Teve um papel de conselheira, de facilitadora do meu desenvolvimento pessoal 

e enquanto estagiário, proporcionando-me um ambiente em que me identifico, 

para que me sentisse à vontade em colocar em prática as minhas motivações 

pessoais e competências. Neste sentido, a PC desempenhou um papel fulcral 

na minha evolução enquanto professor, pois concedeu-me responsabilidade 

mas ao mesmo tempo autonomia, o que considero importante para um professor 

desenvolver o seu trabalho. 

 Por último, sobre o PO, como o próprio nome indica, é o professor que 

juntamente com o PC, realiza uma supervisão do trabalho efetuado pelo EE na 

escola. Segundo Batista & Queirós (2013) este desenvolve ainda o 

acompanhamento e a orientação da construção do RE e do Projeto de Formação 

Individual. O PO sempre me deixou à vontade para falar acerca dos meus 

problemas e dificuldades tendo depositado total confiança no meu trabalho. Essa 

confiança foi fundamental para a minha prática pedagógica pois permitiu que 
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fosse para além das minhas expectativas, permitindo ainda que saísse da minha 

zona de conforto e atingisse as metas a que me propus inicialmente. 

 

3.6. As TRs 

3.6.1 TR residente: 12º Ano 

A minha TR residente era uma TR de 12º ano de escolaridade, 

pertencente ao curso de Línguas e Humanidades. Inicialmente, esta TR era 

composta por vinte e um alunos, o que desde logo me motivou pois sendo uma 

TR relativamente pequena facilitaria o meu trabalho enquanto PE. No entanto, 

dois dos alunos não se encontravam inscritos na disciplina de EF por já terem 

frequentado a disciplina no ano letivo anterior, o que fez com que as minhas 

aulas contassem apenas com dezanove alunos. Deste número total de alunos, 

sete eram do sexo feminino e doze do sexo masculino. Porém, no final do 2º 

período a TR ficou reduzida a dezoito alunos pela desistência de um. 

Mesmo antes do início das aulas, para me sentir mais seguro procurei 

reunir o máximo de informação relativamente à TR que teria pela frente, com o 

intuito de conhecer o mais rapidamente possível cada um dos elementos que 

dela fariam parte. A PC teve aqui um papel essencial auxiliando bastante nessa 

tarefa, já que me forneceu a caracterização individual da TR por si realizada no 

ano letivo anterior. Para além disso, falou em pormenor sobre os alunos que ela 

própria já conhecia pelo facto de já ter trabalhado com esta TR. Todas estas 

informações foram extremamente úteis, essencialmente no primeiro contacto 

com os alunos, condicionando desde logo a abordagem que tive para com eles. 

De salientar que a atribuição das turmas não decorreu de um processo aleatório. 

Segundo a PC a TR foi-me atribuída porque era composta por alguns alunos 

problemáticos, e tendo em consideração o facto de eu lidar com este tipo de 

situações no treino de futebol de formação, teoricamente estaria mais bem 

preparado do que os meus colegas do NE. 

Após reunir todas estas informações sobre a TR, senti que era necessário 

reunir o máximo de informação sobre os alunos em particular, ou seja, achei que 

deveria ouvi-los para pudesse ter a minha própria perceção. Por isso mesmo, na 

primeira aula todos se apresentaram individualmente e responderam ao 

questionário da disciplina. Desta forma, foi possível ficar a conhecê-los um pouco 
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mais, quer a nível pessoal quer a nível académico e desportivo. Estas 

informações tornam-se uma mais-valia para qualquer professor, pois dessa 

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

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

si mesmo. 

Com o passar do tempo fui conhecendo a TR e percebendo que os alunos 

não eram tão problemáticos assim. No que diz respeito ao nível motor a TR era 

bastante heterogénea. Havia um pequeno grupo de alunos que realmente se 

destacava pela positiva. Esses alunos apresentavam um nível elevadíssimo em 

todas as modalidades que abordamos ao longo do ano letivo e, por essa razão, 

eram vistos como exemplos a seguir pelos colegas. Geralmente estes alunos 

tinham um papel de destaque nas aulas, pois eram capazes de ajudar os 

restantes colegas a melhorar. Havia um outro grupo que se destacava pela 

negativa, nomeadamente os alunos do sexo feminino, pois apresentavam 

dificuldades evidentes na execução dos demais exercícios aquando da prática 

das diferentes modalidades. Apesar de tudo, foram estes alunos que 

demonstraram maior evolução nas modalidades lecionadas. Estes alunos 

revelaram mais dificuldades demorando mais tempo a atingir níveis de 

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

permitia que no final atingissem os seus objetivos. De um modo geral as 

raparigas e os rapazes apresentavam diferenças notórias a nível motor. 

Em relação ao domínio cognitivo, os alunos facilmente assimilavam os 

conceitos das diferentes modalidades, todavia nem sempre os conseguiam 

colocar em prática. Além disso, de salientar que os alunos mais competentes e 

com mais vivências da prática desportiva ajudavam os restantes, o que favorecia 

a aprendizagem de toda a TR. 

 

3.6.2 TR partilhada: 6º Ano 

Durante o ano de estágio tive a oportunidade de lecionar em dois 

diferentes ciclos de ensino. Esta  foi uma oportunidade que encarei com bastante 

expectativa, pois considerei desde logo que seria bastante enriquecedor 

contactar com níveis de ensino e capacidades motoras tão diferentes.  
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Se por um lado tive conhecimento prévio sobre a minha TR residente, tal 

não aconteceu no que diz respeito à TR partilhada. No entanto, considero que a 

adaptação a esta última foi facilitada pelo facto de apenas ter sido introduzida no 

2º período, e como havia já decorrido um período, já tinha alguma experiência 

relativamente à realidade escolar, embora num contexto diferente, com alunos 

bastante mais velhos. De salientar que, no geral a motivação desta TR partilhada 

superou as minhas expectativas, uma vez que foram demonstrando grande 

empenho e dedicação, aula após aula, mesmo aquelas que tinham mais 

dificuldades em executar determinados exercícios.  

A TR era composta por vinte e cinco alunos, sendo que deste número total 

de alunos, nove eram do sexo feminino e dezasseis do sexo masculino. Embora 

a TR, na sua maioria, fosse constituída por alunos de 10/11 anos, existia um 

elemento com 15 anos, que frequentou as aulas apenas uma vez. Para além 

disto é de referir que, dois dos alunos apresentavam necessidades educativas 

especiais, no entanto foram sempre parte integrante da aula, e realizaram todas 

as atividades juntamente com os restantes alunos. 

O NE lecionou apenas a modalidade de Andebol nesta TR. De uma forma 

geral a TR apresentava uma condição física e competências motoras razoáveis, 

destacando-se alguns dos alunos pela excelente condição física aliada ao facto 

de praticarem alguma modalidade extracurricular.  

Os exercícios das aulas foram organizados por estações, fazendo com 

que cada um dos professores do NE pudesse ficar numa das 3 estações, o que 

possibilitou uma melhor gestão da aula e, por outro lado permitiu que os alunos 

tivessem um acompanhamento mais personalizado por parte dos professores 

consoante a estação que atravessavam. Esta forma de abordar a aula permitiu 

que os alunos tivessem um melhor aproveitamento no final do período, mas mais 

importante do que isso, e considerando que foi o primeiro contacto que tiveram 

com esta modalidade, permitiu que pudessem desenvolver e fazer evoluir as 

suas competências motoras de uma forma que considero muito mais produtiva.  

Posto isto, considero que criei uma boa relação com a TR, pois apesar de 

serem muito jovens, o que fazia com que fossem bastante irrequietos, foram 

sempre demonstrando uma alegria contagiante e inesgotável durante as aulas, 

o que se refletia no modo como se empenhavam em todos os exercícios 

propostos pelo NE. Pessoalmente penso que não há recompensa melhor para 
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um professor do que o empenho e a dedicação com que os alunos executam as 

mais diversas tarefas que lhe são propostas, o que torna o processo ensino-

aprendizagem mais entusiasmante. 

 “Esta foi a primeira aula de andebol realizada na Escola Básica 2,3 Egas 

Moniz à TR do 6ºB. O objetivo principal para esta aula era a realização da 

avaliação diagnóstica na modalidade de andebol. (…) Em jeito de conclusão, a 

aula correu de forma positiva, os alunos mostraram-se bastante empenhados e 

motivados no decorrer da aula, sendo este o primeiro contato que tive com a TR, 

fiquei surpreendido com a forma como se entregaram à aula. A TR, na sua 

maioria, teve o primeiro contato com esta modalidade e apresentou um nível 

aceitável no que diz respeito ao passe, receção e desmarcação.” 

(Reflexão da 1ª aula de Andebol - 3 de fevereiro de 2017) 
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4. Enquadramento Operacional 

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

Este capítulo diz respeito à Área 1, que se refere à organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem, na qual a conceção, o planeamento, a realização 

e a avaliação do ensino são fases necessariamente presentes. Segundo Bento 

(2003, pp. 43) “O processo de ensino em Educação Física é sempre um 

processo integral, complexo, unitário. Visa desencadear nos alunos uma 

continuidade e progressividade de efeitos psíquicos e biológicos no interesse do 

aumento gradativo do seu rendimento corporal e desportivo e do 

desenvolvimento como personalidades. Como tal, deve ser sentido e vivido pelos 

alunos, para tal deve ser concebido, organizado, realizado e analisado pelo 

professor. Este entendimento é de importância decisiva para a realização da 

incumbência pedagógica da Educação Física”. 

É importante referir a necessidade de proceder às quatro fases do ensino, 

para conseguir, tal como afirma Matos (2014, pp. 3) “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”. 

Refiro ainda que as quatro fases que compõem a organização e gestão 

do processo ensino-aprendizagem, não devem ser encaradas isoladamente mas 

de forma integrada como um todo. De facto, segundo Bento (2003, pp. 17) “o 

processo de ensino é um sistema, um fenómeno unitário. Todos os aspetos e 

momentos deste processo estão em inter-relação, influenciam-se 

reciprocamente”. O rigor que é exigido ao professor é pautado pela interação 

dos diferentes momentos, fundamentalmente para um ensino coerente. Assim, 

o processo em si implica a articulação permanente das quatro fases da atuação. 

Nenhuma destas, pode estar dissociada caso contrário perderia a sua 

composição e consequente função. 

Posto isto, a busca pela melhoria e aperfeiçoamento verificado ao longo 

da lecionação das aulas deve-se sobretudo à exigência e rigor que esta área 

implica. Os conhecimentos teóricos que fui adquirindo durante a minha 

formação, tornaram-se fundamentais para que conseguisse colocar em prática 

tudo aquilo que me era pedido, ajustado ao ambiente e aos alunos que encontrei. 
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Para além disso, considero que apesar de ser uma área comum a outros EP’s, 

as decisões foram tomadas por mim sendo que, em caso de dúvida recorri à PC. 

Deste modo, entendo que esta área de desempenho é fundamental para o meu 

desenvolvimento profissional pois abarca as mais variadíssimas funções do 

professor. 

 

4.1.1. Conceção  

 Para planear as suas aulas, o Professor tem de ter em consideração as 

necessidades dos seus alunos, para isso deve basear-se na primeira fase da 

Área 1 que corresponde à conceção do ensino. Tal como refere Graça (2001, 

pp. 110) “as conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo como 

pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”. 

De acordo com Matos (2012) aquando do momento da conceção há que 

ter em consideração os dados da investigação em educação e ensino e o 

contexto sociocultural da escola e dos alunos, por forma a construir decisões que 

promovam o desenvolvimento e a aprendizagem esperados. Percebe-se, então, 

que a conceção do professor tem influência direta na formação dos alunos isto 

porque este é capaz de transmitir determinados saberes e competências aos 

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

reconhecer a importância da conceção na atividade do professor, na medida em 

que funciona como o suporte de todo o processo de ensino tornando-o, assim, 

mais eficaz.  

Na primeira reunião do NE a PC solicitou que consultasse o Programa 

Nacional de Educação Física (PNEF), o Regulamento Interno e Projeto 

Educativo da ESFH. Posteriormente, consultei o Plano Anual de Atividades, os 

Critérios de Avaliação de EF e ainda a Planificação Anual. A ESFH disponibilizou 

a todos os professores de EF a Planificação das Unidades Temáticas, 

juntamente com os objetivos a cumprir em cada modalidade durante o ano letivo. 

Todos estes documentos mereceram uma leitura cuidada de forma a sustentar 

a minha ideia de conceção de ensino.  

Após a leitura de todos estes documentos, surgiram algumas dúvidas o 

que considero normal. Essas dúvidas por vezes foram motivo de inquietação e 
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chegaram mesmo a preocupar-me. Interroguei-me frequentemente, se seria 

capaz de cumprir todas as minhas tarefas e se conseguiria ultrapassar as minhas 

dificuldades. Todavia, após todos os momentos de insegurança e incerteza que 

no início se tornaram uma constante, tentei sempre dar resposta a todas essas 

dúvidas e encontrar soluções para todas essas questões que foram surgindo. 

 Posteriormente, tive o cuidado de conhecer a escola, essencialmente as 

instalações e materiais disponibilizados para as aulas de EF. Esta tarefa foi 

extremamente importante pois permitiu que posteriormente planeasse as aulas 

em função do espaço e materiais disponíveis. 

Não menos importante do que o reconhecimento da escola foi o 

reconhecimento dos alunos que compunham a minha TR. Aqui, a grande 

dificuldade passou por conhecer cada aluno individualmente. Nomeadamente o 

nível de aprendizagem em que cada um dos alunos se encontrava e as principais 

dificuldades existentes, ou seja, preocupei-me com um conjunto de elementos, 

que pessoalmente considero relevantes para uma melhor compreensão das 

particularidades de cada aluno. A aula de apresentação foi importante nesse 

sentido, pois permitiu que ficasse a conhecer melhor algumas particularidades 

da TR, através do preenchimento fichas individuais pelos alunos (Anexo I), 

direcionadas para aspetos fundamentais nas aulas de EF. 

O PNEF, para o ensino secundário diz que “ (…) as metas dos programas 

devem constituir, também, objecto da motivação dos alunos, inspirando as suas 

representações e empenho de aperfeiçoamento pessoal no âmbito da Educação 

Física, na Escola e ao longo da vida” (Jacinto et al., 2001, pp. 8). Este plano é 

extremamente importante para o professor pois funciona como uma orientação, 

permitindo assim que haja uma certa coerência em relação aos conteúdos 

lecionados. Ao mesmo tempo permite que haja flexibilidade na seleção das 

matérias e conteúdos de acordo com as características de cada escola. O PNEF 

projeta para o 11º e 12º ano de escolaridade o ensino de dois Jogos Desportivos 

Coletivos, Ginástica ou Atletismo, Dança e duas das restantes matérias 

alternativas. No entanto, penso que o PNEF não traduz a realidade das nossas 

escolas, isto porque, ao projetar o nível de ensino avançado nas diferentes 

matérias, é esperado por parte dos alunos que sejam competentes nas 

diferentes modalidades e ao mesmo tempo que sejam capazes de as executar 

considerando um grau de exigência avançado. Porém, verifica-se que a maior 
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parte dos alunos quando chega ao ensino secundário, nomeadamente ao 11º e 

12º ano, não é capaz de corresponder às exigências que um grau avançado 

impõe. Posto isto, considero que vários aspetos do PNEF necessitam de ser 

reformulados.  

Apesar disto, considero que o PNEF constitui um elemento importante na 

ação do professor, apresenta uma sequência lógica e a sua estratégia considera 

que a atividade dos alunos e os seus efeitos, integram necessariamente os 

objetivos gerais e específicos na tríade de domínios Motor, Cognitivo e 

Sócioafetivo, revelando ser um guia para a atuação no desenvolvimento dos 

alunos e da EF.  

 

4.1.2. Planeamento 

 Segundo Bento (2003, pp. 15-16) “Planificar a educação e a formação – o 

que é que isto significa? Significa planear as componentes do processo de 

ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização; significa 

apreender, o mais concretamente possível, as estruturas e linhas básicas e 

essenciais das tarefas e processos pedagógicos (…) a planificação é o elo de 

ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas 

das respetivas disciplinas, e a sua realização prática. É uma atividade 

prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização de ensino, que se 

consuma na consequência: elaboração do plano, realização do plano – controlo 

do plano – confirmação ou alteração do plano, etc”.  

Neste sentido, Graça (2001) refere-se ao planeamento como uma “janela” 

estrategicamente privilegiada para contemplar o ensino. Isto é, a partir das 

indicações e orientações programáticas, do nível de desempenho e das 

capacidades condicionais e coordenativas dos alunos, do comportamento e 

conhecimento dos alunos, materiais disponíveis, etc. Com isto, elabora-se o 

planeamento, compreendendo tomadas de decisão adequadas e adaptadas à 

situação concreta que permitam o desenvolvimento dos alunos na realização 

prática. Desta forma, o planeamento embora não seja inalterável, “ (…) constitui, 

portanto, um guia para a ação do professor que, sendo motivado pelo 

desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a 

sua prática, em coordenação com os professores de Educação Física da Escola 
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(e das «escolas em curso») e também com os seus colegas das outras 

disciplinas” (Jacinto et al., 2001, pp. 8). No entanto, importa referir que foi 

complexo articular os conteúdos do programa de EF com a realidade escolar, de 

forma a adaptá-los e adequá-los à necessidade dos alunos. 

 O processo de planeamento engloba três níveis diferentes, Planeamento 

Anual, Unidade Didática e o Plano de Aula, que funcionam como uma unidade 

influenciando-se mutuamente. Surgem em sequência, do mais geral para o mais 

específico, sendo esta interligação crucial para um planeamento coerente. 

Apesar de serem profundamente analisados e discutidos, os documentos 

presentes neste processo não são inalteráveis isto porque, durante o EP há 

situações que proporcionam a sua adaptação, tais como a redução do número 

de aulas, mudança de instalação ou respostas motoras dadas pelos alunos em 

relação a alguma modalidade. 

 

4.1.2.1. Planeamento anual 

O Planeamento anual (PA) representa segundo Bento (2003, pp. 65-66) 

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” é por isto, um documento, específico da 

TR, que guia a prática durante o ano letivo, isto porque como refere Bento (2003, 

pp. 65-66) “As características, as leis, princípios e a essência do ensino não 

admitem a ideia de planear isoladamente as ações pedagógicas, de aula para 

aula, de partir e fragmentar processos de formação (…) no ensino trata-se de 

traçar e realizar um plano global, integral e realista da intervenção educativa para 

um período lato de tempo”. 

Depois de revisto o planeamento do GEF para o 12º ano foi altura de 

construir o PA da minha TR tendo em consideração o roulement das instalações 

e as suas características. O roulement foi criado pelo professor responsável 

pelas instalações, das quais faziam parte o pavilhão subdividido em três 

espaços, o espaço exterior e o auditório. As instalações disponíveis foram 

sempre distribuídas pelas TRs que tinham aulas de EF em simultâneo. A gestão 

eficiente de toda esta dinâmica influenciou o planeamento das aulas. 
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O PNEF pressupõe que no 12º ano seja implementado “(…) um regime 

de opções no seio da escola, entre as TRs do mesmo horário, de modo que cada 

aluno possa aperfeiçoar-se nas seguintes matérias (conforme os objetivos 

gerais): duas de Jogos Desportivos Coletivos, uma da Ginástica ou uma do 

Atletismo, Dança e duas das restantes” (Jacinto et al., 2001, p. 17). Posto isto, 

faltava apenas saber quais as modalidades que iria lecionar ao longo do ano 

letivo. Tendo uma TR de 12º ano, segundo o que estava definido pelo GEF, os 

alunos poderiam selecionar dois jogos desportivos coletivos e teriam 

obrigatoriamente Dança, Atletismo, Ginástica de Aparelhos, Judo e Orientação. 

Uma vez que o PNEF dá a possibilidade aos alunos de escolherem as duas 

modalidades coletivas, decidi que o fariam no primeiro dia de aulas, através do 

preenchimento da ficha do aluno. 

 O PA foi então construído de forma a ajustar as instalações e modalidades 

tendo como objetivo criar unidades didáticas com duração equilibrada. O número 

de aulas para cada modalidade foi discutido com a PC e estruturado de acordo 

com o que havia sido realizado no ano anterior. Houve a necessidade de fazer 

um ajustamento em relação à Dança, apesar de estar previamente definido que 

a Dança seria lecionada no 1º período, isto porque tanto eu como os restantes 

EE, não dominávamos o conteúdo de forma a poder transmiti-lo aos alunos de 

forma eficiente. Por esse motivo, em conjunto com a PC definimos que esta 

passaria para o 3º período trocando com o Judo. Esta alteração permitiu que 

tivesse tempo para me preparar e, para isso, frequentei uma formação de Dança 

para que no 3º período me sentisse mais preparado para lecionar esta 

modalidade. 

 Deste modo, no primeiro período foram lecionadas três modalidades,  

Futsal, Atletismo (Resistência) e Judo com onze, cinco e seis aulas 

respetivamente. O segundo período foi contemplado com onze aulas de Voleibol, 

quatro de Atletismo (estafetas e velocidade) e quatro de Ginástica de Aparelhos. 

O terceiro período foi dividido por quatro aulas de Futsal e quatro de Voleibol, 

quatro de Dança e duas de Orientação. Como é possível verificar, o número de 

aulas por modalidade foi extremamente reduzido, essencialmente pela forma 

como o roulement estava definido, tornando-se evidente a existência de um 

currículo de multiactividades que, segundo Graça (2003, pp. 178) “tem amarrado 

o ensino dos jogos a um ciclo vicioso de iniciação permanente”. 
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 Em suma, o PA delimitou uma previsão anual e por períodos (Anexo II) 

no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem, sendo que ao longo do 

ano este poderia sofrer alterações. Como refere Bento (2003, pp. 16) “o ensino 

real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser 

contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do ensino 

existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reacção 

situacional. Mas nem por isso muita coisa deixa de depender já da antecipação 

mental da realidade do ensino mediante o seu planeamento e preparação (…) 

Uma melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação”. 

 

4.1.2.2. Unidade Didática 

 Segundo Bento (2003, pp. 75) “As Unidades Didáticas constituem 

unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e de 

aprendizagem”. O mesmo autor refere ainda “De acordo com as indicações do 

programa, o plano anual subdivide-se em períodos, com diferentes unidades de 

matéria. A duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das 

tarefas de ensino e aprendizagem (…) do estado de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos”. Deste modo a Unidade Didática (UD) (Anexo III) 

constitui o segundo nível de planeamento que providencia uma sequência 

metodológica dos conteúdos onde o docente organiza e torna coerentes os 

objetivos delineados para o seu processo de ensino-aprendizagem.  

As UD devem ser ajustadas de acordo com as características dos alunos, 

o envolvimento escolar e os meios disponíveis. Para construir a UD, o docente 

deve ter em consideração os conhecimentos gerais e específicos de cada 

modalidade. Desse modo, e no meu caso particular, recorri ao Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC). Este documento identifica os conteúdos de 

uma modalidade e estrutura-os de uma forma hierárquica, que dá informação 

constante acerca do processo de ensino (Vickers, 1990). Este funciona como 

uma orientação para a ação do professor, uma vez que é o elo de ligação entre 

a planificação e a prática pedagógica. O MEC é elaborado segundo a proposta 

de Vickers (1990) e está organizado em 8 módulos que constituem 3 fases: a 
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fase de análise (módulo I,II e III), a fase de decisão (módulo IV, V, VI e VII) e a 

fase de aplicação (módulo VIII). Na fase da Análise, deve-se ter em consideração 

a análise das especificidades da modalidade, o contexto e os alunos. A fase de 

Decisão implica a definição de uma sequência lógica dos conteúdos a lecionar. 

Assim sendo, é importante e indispensável decidir eficazmente, definir objetivos, 

ponderar a melhor forma de avaliação e criar progressões que se ajustem ao 

nível dos alunos. Por último, a fase de Aplicação diz respeito à aplicação prática 

em contexto real de todos os outros módulos. 

A construção dos vários MEC’s tornou-se mais fácil em determinadas 

modalidades comparativamente com outras, das quais não tinha um 

conhecimento tão aprofundado dos conteúdos. No entanto, nos MEC que 

produzi os módulos que tive mais dificuldade em construir foram os módulos 5 e 

7. No módulo 5, a definição de objetivos motivou sempre grandes dúvidas, na 

medida em que numa TR o nível dos alunos é sempre heterogéneo e por 

consequência definir os objetivos careceu sempre de uma reflexão profunda no 

sentido de ir ao encontro do que mais se ajustava para a TR. Os objetivos devem 

ser realistas, passíveis de serem alcançáveis e, ao mesmo tempo, não podem 

ser demasiado fáceis correndo o risco de se tornarem desmotivadores para os 

alunos. Encontrar este equilíbrio é uma tarefa difícil de realizar. Em relação ao 

módulo 7, entendo ser complicado definir situações de aprendizagem e 

progressões, pois estas dependerão sempre da forma como os alunos vão 

evoluir na prática pedagógica. 

A UD corresponde ao módulo IV do MEC. Este foi para mim, o capítulo 

mais importante na orientação das minhas aulas e na construção do processo 

ensino-aprendizagem. Com a elaboração do MEC, a construção da UD fica mais 

facilitada pois este é um instrumento útil, eficaz e coerente. Importa referir que 

uma UD não é algo estanque e é passível de ser sujeita a alterações. A UD foi 

construída nas diferentes modalidades depois de realizar a Avaliação 

Diagnóstica (AD) pois o desempenho dos alunos dita o nível em que este estão 

e, a partir daí, é possível traçar objetivos coerentes e ter a perceção do nível que 

os alunos podem atingir. 

“Face ao demonstrado na avaliação, considero que a TR se encontra no 

nível Elementar. Desse modo, o princípio de jogo ofensivo espaço e os princípios 

de jogo defensivos do equilíbrio e da concentração não vão fazer parte da 



33 
 

matéria de ensino, dado que considero que a TR não atingirá o nível necessário 

para que estes conteúdos possam ser introduzidos.” 

(Avaliação diagnóstica de Futsal – 28 de setembro de 2016) 

 

Por este motivo, realizei a AD antes de construir a UD. Deste modo, após 

uma reflexão sobre o nível dos alunos, defini os conteúdos a serem lecionados, 

pois realizar a AD antes da UD concedia uma certa segurança e permitia decidir 

em conformidade com as indicações que os alunos me davam. As minhas 

decisões foram sempre refletidas de forma cuidada de modo a estabelecer uma 

lógica sequencial dos conteúdos. Em todas as modalidades apliquei uma 

abordagem da base para topo, ou seja, do mais simples para o mais complexo. 

Esta opção foi motivada por entender ser a mais segura, na medida em que me 

encontrava no processo de formação inicial. Neste sentido, a proposta de 

desenvolvimento das componentes técnicas esteve sempre interligada com as 

componentes táticas de forma a ajustar os conteúdos. 

 

4.1.2.3. Plano de Aula 

Na sequência dos três níveis de planeamento, o terceiro e último nível é 

o plano de aula (Anexo IV). O plano de aula funciona como um guia para o 

professor e aquando da sua realização este engloba já uma tomada de decisões 

importantes suportadas pelo PA e pela UD. Este constitui a unidade mais 

representativa do planeamento, ou seja, reflete tudo o que foi desenvolvido 

anteriormente. Este documento deve ser conciso, específico, de leitura e 

compreensão fácil e passível de ser aplicado num contexto de prática 

pedagógica.  

A estrutura do plano de aula foi discutida e realizada pelo NE. Este 

documento apresenta uma parte inicial que informava acerca do nome do 

professor, TR, número de alunos presentes, número da aula e respetiva UD, data 

e duração da aula. De seguida surgiam os conteúdos, os objetivos gerais, a 

função didática, o material e o espaço de aula. Posteriormente o plano de aula 

estava dividido em três partes: a parte inicial, a parte fundamental e a parte final. 

A parte inicial dizia respeito à transmissão de informações aos alunos sobre a 

aula e os seus objetivos, bem como à ativação geral dos alunos como forma de 
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preparação para a aula, podendo conter exercícios que serviam de transfer para 

a parte fundamental da aula, ou então exercícios meramente de mobilidade 

articular. 

A parte fundamental, é a parte mais importante da aula e compreende o 

momento em que se trabalha com o intuito de alcançar os objetivos gerais e 

específicos previamente definidos. 

A parte final destinava-se essencialmente ao retorno à calma, com 

exercícios de alongamento. Para além disso, durante esta fase aproveitava para 

fazer uma breve reflexão com a TR sobre a aula e colocava questões quando 

introduzia novos conteúdos. 

Deste modo, na construção dos planos de aula tive sempre em atenção a 

interligação dos três níveis de planeamento para que este fosse coerente, dando 

especial atenção à UD. Segundo Bento (2003, pp. 164) “Com o planeamento da 

unidade temática dão-se os primeiros passos para a preparação da aula. Os 

objectivos e conteúdos essenciais estão definidos em traços largos; a aula está 

integrada no processo global da unidade didáctica, está assinalada a sua função. 

(…) sem se elaborar e terem atenção o plano anual e o plano da unidade 

temática, sem se analisar e avaliar o ensino anterior, não se pode falar 

propriamente de preparação das aulas (…) a preparação da aula constitui, pois, 

o elo final da cadeia de planeamento do ensino pelo professor”. 

A construção do plano de aula é muito mais do que definir uma sequência 

de exercícios, acima de tudo representa um caminho para alcançar um 

determinado objetivo. Assim sendo, o primeiro passo para planear uma aula é 

analisar e refletir sobre a aula anterior. É importante perceber o que correu bem, 

o que precisa de ser melhorado e tentar prever que resposta os alunos vão dar 

ao nosso planeamento. Só com uma reflexão constante é que o professor pode 

atestar a pertinência das progressões a aplicar. Após esta análise, este deve 

primeiramente definir o objetivo geral, de seguida deve ainda, definir objetivos 

específicos e situações de aprendizagem com critérios de êxito ajustados ao 

nível dos alunos. Todas estas decisões carecem de bastante reflexão como foi 

referido anteriormente. 

“Mesmo depois de uma explicação teórica e prática alguns alunos tiveram 

dificuldade em entender o que era pretendido. Como forma de resolver esta 
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situação, coloquei o grupo que estava identificado com o exercício em atividade 

e, com o outro grupo percebi que teria de fazer de modo mais lento e com mais 

feedbacks para que estes fossem adquirindo a dinâmica que era pretendida. 

Esta foi uma situação que motivou uma reflexão mais aprofundada da minha 

parte, dado que, por vezes um professor aplica um determinado tipo de 

exercício, que na sua concessão é de simples entendimento, todavia para os 

alunos este pode apresentar uma dificuldade acrescida.” 

(Reflexão da aula 13 e 14ª – Dia 12 de outubro de 2016) 

No início do ano, definir o objetivo geral da aula foi uma das minhas 

dificuldades, porque esta definição deve ser clara e objetiva tendo por base o 

ponto de partida e as metas que pretendo alcançar, o que nem sempre foi fácil. 

Em relação aos objetivos específicos, apesar de surgirem no seguimento dos 

objetivos gerais, a sua definição foi um pouco difícil para mim, tendo sido 

discutidos várias vezes entre os elementos do NE.  

A organização metodológica do exercício foi outra das minhas grandes 

dificuldades, isto porque a seleção de exercícios que estivessem em 

conformidade com os objetivos gerais e específicos, foi sempre matéria de 

reflexão da minha parte por existirem bastantes dúvidas neste campo. Um 

desses exemplos foi o planeamento das aulas de Judo, em que para mim era 

difícil compreender se os exercícios que integravam o plano de aula estavam ou 

não ajustados àquilo que estava definido nos objetivos. Para tentar colmatar 

estas dúvidas, fui sempre trabalhando juntamente com a PC e com os outros 

elementos do NE, que sempre me auxiliaram.  

Os exercícios que faziam parte do planeamento das aulas de Voleibol 

foram várias vezes discutidos com a PC, que por vezes me indicava outros 

exercícios que considerava mais ajustados, tendo assim um papel fundamental, 

pois sempre esteve disponível para a troca de ideias e exercícios. No entanto, 

estas dificuldades não eram tão evidentes na modalidade de Futsal, uma vez 

que esta é a modalidade onde me sinto mais confortável. 

Outra questão importante na organização metodológica do exercício está 

relacionada com o nível dos alunos. Enquanto EE tentei sempre criar exercícios 

estimulantes para os alunos, ou seja, tentei encontrar um equilíbrio entre o que 

seria fácil e difícil, para apresentar planos de aula que proporcionassem 
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aprendizagem aos alunos, mas acima de tudo que fossem motivadores para a 

prática desportiva, dentro e fora da aula. 

Além disso, tive a preocupação de criar situações de aprendizagem 

contextualizadas, privilegiando o contexto de jogo em detrimento de situações 

analíticas. O facto de modificarmos a modalidade na sua componente didática 

não significa que estejamos a ignorar o seu sentido de jogo (Bento, 1995). Ainda 

assim, por vezes senti a necessidade de recorrer a situações mais analíticas 

para trabalhar determinados conteúdos. 

Relativamente aos critérios de êxito, estes exigem uma reflexão cuidada 

por parte do Professor. O mesmo exercício pode ter diversos critérios de êxito, 

no entanto, o Professor deve selecionar os que realmente são importantes em 

função dos conteúdos que este leciona. Numa fase inicial, na elaboração do 

plano de aula apresentava muitos critérios de êxito aos alunos, todavia, com a 

passar do tempo fui-me apercebendo que todos estes critérios de êxito se 

traduziam em demasiada informação para os alunos assimilarem. À medida que 

as aulas foram decorrendo, fui ganhando mais experiência o que me permitiu 

sintetizar os critérios de êxito, e com isso tive uma evolução mais rápida do que 

era pretendido. 

“A explicação dos critérios de êxito de cada técnica, passo a passo, foi 

outro dos aspetos que tive em consideração de forma a colocar questões 

constantes aos alunos para averiguar os seus conhecimentos sobre o que havia 

sido lecionado até então. Este aspeto deixou-me bastante satisfeito pois 

verifiquei que na globalidade, a TR tinha aprendido o que lhe foi transmitido ao 

longo das aulas.” 

(Reflexão da 37 e 38ª aula - Dia 23 de novembro de 2016) 

Na realização dos meus planos de aula tentei promover o trabalho de 

grupo, na tentativa de incitar determinados valores como o trabalho em equipa, 

a cooperação, a entreajuda e o companheirismo. Desde cedo que fui definindo 

os grupos antecipadamente, optando por grupos mistos e variando a sua 

constituição ao longo das aulas. No entanto, houve por vezes necessidade de 

reajustar os grupos com o decorrer da aula, essencialmente pela falta de 

assiduidade dos alunos, ou ainda por verificar que determinados elementos, 

dentro de um mesmo grupo, não funcionavam em conjunto. 
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Posto isto, o plano de aula é um instrumento de trabalho extremamente 

útil para o Professor pois contém as tarefas e os objetivos a realizar na aula, 

dando uma certa segurança e retirando um pouco da “ansiedade” antes do início 

da aula. Todavia, este não prevê todas as variáveis nem os imprevistos que 

podem acontecer.  

“Outra condicionante neste exercício teve que ver com o número reduzido 

de alunos num dos campos, em virtude da ausência de alguns alunos. Esta era 

uma situação de jogo de 3x2+GR, e num dos campos houve a necessidade de 

se proceder à adaptação de uma situação de jogo de 2x2, para que tivesse 

sempre uma equipa nas estações de treino funcional. Este tipo de contratempos 

podem surgir em todas as aulas, o mais importante é o professor conseguir 

facilmente adaptar-se e encontrar soluções que permitam a aula fluir 

naturalmente. No entanto, constato que não é fácil no momento fazer alterações 

ao plano de aula.” 

(Reflexão da aula 9 e 10 – 30 de setembro de 2016) 

Com o decorrer do ano letivo e com as várias situações que foram 

acontecendo, fui-me sentindo cada vez mais capaz e com mais confiança para 

solucionar os imprevistos que iam sucedendo.  

“Na parte final do segundo exercício houve corte de energia, o que 

impossibilitou que os alunos continuassem a situação de jogo. Face a esta 

situação não foi possível aplicar o último exercício como estava determinado. 

Posto isto, auxiliado ao facto de restar pouco tempo de aula, optei por colocar os 

alunos a realizar treino funcional dividindo alguns alunos por estações. Esta 

atividade acabou por decorrer da melhor forma, no entanto fui-me apercebendo 

que em alguns momentos o meu posicionamento em relação a alguns grupos 

não era o melhor, o que motivava a que alguns dos grupos parassem de exercitar 

quando me encontrava de costas voltadas. Face a isto, numa situação futura 

terei de ter em atenção o meu posicionamento para que tenha todos os alunos 

no meu campo visual para que esta situação não se volte a repetir.” 

(Reflexão da aula 13 e 14ª – Dia 12 de outubro de 2016) 
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4.1.3. Realização do Ensino 

Para mim a intervenção no campo da realização do ensino foi um grande 

desafio. Inicialmente o suporte teórico fez toda a diferença. Foquei-me em todo 

o conhecimento teórico e tentei sempre procurar soluções e sugestões para a 

minha prática enquanto EE, sempre com o intuito de realizar todas as minhas 

tarefas com o maior rigor possível. Porém, Bento (1995, pp. 54) refere que “se o 

professor utilizasse exclusivamente as receitas oferecidas pela ciência ou teoria 

despersonalizar-se-ia, hipotecando todo o espaço de invenção, de criatividade, 

de co-autor do processo de ensino, de sujeito de decisão próprias”. Posto isto, 

após perceber que de facto algumas das minhas intervenções enquanto EE 

foram despersonalizadas, tomei consciência de que a adaptação tinha de ser 

feita e, para isso tentei encontrar na literatura conceitos para que posteriormente 

os pudesse colocar em prática, de forma ajustada àquilo que pretendo ser 

enquanto Professor essencialmente porque “ (…) tornar a prática mais 

consciente por meio da teoria é um aspeto extremamente importante da relação 

entre a teoria e a prática” (Bento, 1995, pp. 56). 

Nos dias de hoje, a maior parte da informação a que temos acesso, é 

encarada muitas das vezes como uma verdade absoluta. Como afirma Antunes 

(2001, pp. 87) “ a autoridade da ciência, enquanto autoridade epistémica, impõe-

se com tal força que ninguém é suposto duvidar acerca da sua validade”. Este 

EP serviu não só para me conhecer melhor enquanto profissional mas também 

para desmistificar os conceitos teóricos com os quais fui sistematicamente 

confrontado ao longo da minha formação.  

“A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve 

fazer do seu próprio conhecimento.” 

(Platão) 

Assim sendo, o EP foi fundamental para que pudesse deparar-me com a 

realidade do ensino, e marcou desde logo a minha perceção sobre a postura que 

deveria assumir como EE e futuramente enquanto Professor. Para além disso 

foi importante na escolha de determinadas opções na minha intervenção. 
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4.1.3.1. Controlo e Gestão da TR 

Um sistema eficaz de organização de tarefas inicia-se pela criação de 

regras e rotinas no que respeita aos comportamentos apropriados e 

inapropriados (Siedentop, 1998). Foi exatamente por esta razão que as regras e 

rotinas a aplicar nas aulas de EF foram definidas desde cedo. Para tal, foi 

necessário distinguir os conceitos regras e rotinas. Regras são as indicações 

acerca de como os alunos se devem comportar relativamente a determinadas 

situações, sejam elas negativas ou positivas, as rotinas por sua vez, são 

referidas como procedimentos comportamentais estabelecidos para toda a TR 

durante o ano letivo, ou seja, este sistema estabelece os comportamentos e as 

expectativas do professor em relação à postura dos alunos, uma vez que, estes 

ficam a saber exatamente o que devem fazer e como é que o devem fazer 

(Siedentop, 1991). 

Sabendo que as regras e algumas rotinas são os primeiros conceitos que 

lecionamos aos nossos alunos, estes dois conceitos foram apresentados e 

explicados aos alunos na aula de apresentação, sendo que o seu conteúdo 

englobava diversos pontos sobre a disciplina, tais como: vestuário apropriado 

para as aulas, horários de entrada e saída e respetivas tolerâncias, material a 

utilizar nas aulas de EF e para além disso, enfatizava a necessidade da 

pontualidade e assiduidade, da necessidade de se fazer cumprir com normas de 

higiene pessoal e da necessidade de se revelar espírito desportivo, de 

cooperação e empenho. Para além disso, os equipamentos desportivos, cabelos 

presos e ausência de pulseiras, brincos e colares também foram regras que 

privilegiei por considerar que são aspetos fundamentais para a prática desportiva 

segura. Todas estas regras foram detalhadamente explicadas aos alunos para 

que percebessem a importância do seu cumprimento.  

Estas regras foram sendo cumpridas pela maioria dos alunos da TR com 

relativa facilidade ao longo do ano letivo. Contudo, alguns dos alunos tiveram 

mais dificuldade em se adaptar às regras e rotinas impostas, pelo que foi 

necessária uma atenção especial nesses casos.  

Imediatamente antes do início das aulas os professores por norma 

cumprem uma série de tarefas, como a chamada e a certificação de que os 

alunos estão prontos para a prática e, no fim da aula, como uma pequena 
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conversa com informações pontuais, devendo estas ações pré e pós aula ser 

concretizadas no menor tempo possível (Rink, 2014). Para que isto aconteça é 

necessário criar situações que permitam rentabilizar o tempo da aula e a 

aquisição de rotinas revela-se crucial, uma vez que estas “ (…) permitem aos 

praticantes conhecer os procedimentos a adoptar na diversidade de situações 

de ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e tempos de gestão” (Rosado e Ferreira, 2001, 

pp. 189). 

Numa fase inicial fazia a chamada no início da aula para tentar assimilar 

os nomes dos alunos. No entanto, a partir do final do 1º Período apenas fazia 

chamada quando as aulas decorriam no espaço exterior, pois tornava-se mais 

difícil controlar a assiduidade dos alunos. 

A assiduidade e pontualidade foram várias vezes tema de discussão. 

Alguns alunos por vezes chegavam atrasados à aula, excedendo o tempo de 

tolerância definido, no entanto eu não marcava falta, tendo assumido uma 

postura de diálogo, na tentativa de perceber o porquê do atraso. Dessa forma, 

pretendia que os alunos refletissem sobre o seu comportamento, e por isso 

quando se atrasavam, mesmo sem marcar falta, pedia que se sentassem, ainda 

que por breves instantes e observassem a aula dos restantes colegas. 

Ao longo do ano fui sempre exigente com os horários, principalmente 

porque sempre fui pontual, cumprindo com as minhas obrigações quanto aos 

horários de entrada e saída pelo que esperava que fizessem o mesmo. 

“Esta sexta aula começou com um breve atraso, isto porque grande parte 

dos alunos não se encontrava presente no pavilhão na hora de início da 

aula. Deste modo achei por bem conversar com os alunos, alertando-os para o 

tipo de comportamento que é esperado por parte destes.” 

(Reflexão da 11 e 12ª aula - Dia 7 de outubro de 2016) 

“Esta quinta aula foi condicionada pela ausência de 6 alunos o que 

provocou algumas alterações no plano de aula e na constituição das equipas 

que estavam previamente definidas.” 

(Reflexão da 9 e 10ª aula - Dia 30 de setembro de 2016) 
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A minha insistência em relação a esta questão acabou por valer a pena. 

Perto do fim do primeiro período comecei a sentir melhorias na assiduidade e 

pontualidade dos alunos e essas melhorias acentuaram-se ainda mais ao longo 

do ano. 

Durante o ano letivo as meninas surgiam em algumas aulas com os 

cabelos soltos e com brincos. Confesso que nas primeiras aulas algumas dessas 

situações passaram-me despercebidas, principalmente pelo facto de estar mais 

preocupado em manter o controlo da TR e proporcionar uma boa aprendizagem 

aos alunos. Felizmente, a PC teve sempre o cuidado de me alertar discretamente 

para o incumprimento destas regras. Desde então, comecei a ter mais atenção 

a esse pormenor e insisti junto das minhas alunas para que trouxessem os 

cabelos presos e retirassem os brincos. As alunas tiveram estas regras em 

consideração, pelo que esta questão também foi de fácil resolução. 

Em todas as aulas do ano letivo, caso fosse necessário, a montagem e 

arrumação do material ficava a cargo do NE. Imediatamente antes do início da 

aula eu fazia questão que existisse um momento inicial em que reunia “ (…) com 

alunos de forma a rever os conteúdos já lecionados na aula anterior e em 

seguida expliquei através de um esquema no quadro, em que consiste o 

princípio da mobilidade a ser introduzido nesta aula. Esta é a forma 

que considero mais adequada para a introdução do exercício pois 

permite aos alunos compreenderem mais facilmente em que consiste, antes 

de passarem à sua execução propriamente dita. Inicialmente, nesta explicação, 

os alunos demonstraram alguma dificuldade em perceber o que lhes era pedido. 

No entanto, penso que foi a melhor estratégia para que todos esclarecessem as 

dúvidas existentes e com isso “ganhar” tempo de aula.” 

(Reflexão da 11 e 12ª aula - Dia 7 de outubro de 2016) 

Por vezes interrompi os exercícios para dar feedback coletivo ou para 

introduzir uma variante de um exercício e, não havia necessidade de juntar a TR 

já que se iria perder tempo para que se aproximassem e para que iniciassem 

novamente a tarefa. Por isso, introduzi desde cedo o termo “para”. A palavra 

“para” significava que os alunos paravam exatamente no sítio onde estavam. 

Esta rotina era especialmente vantajosa quando queria demonstrar uma ação 
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dentro do exercício que todos estavam a executar e era uma forma rápida e 

simples de ter a atenção da TR dirigida para o que eu desejava. 

“O segundo exercício de uma forma geral decorreu como previsto, no 

entanto nos jogos de equipas femininas existiu alguma dificuldade em ter um 

jogo fluido, o que por vezes me obrigou a intervir e a parar o jogo, explicando o 

posicionamento que estas deveriam ter para melhorar a qualidade de jogo. Este 

tipo de jogos requerem uma maior atenção da minha parte e foi notório o 

aumento da qualidade de jogo depois dos aspetos que foram corrigidos e com 

os vários feedbacks que emiti.” 

 (Reflexão da 25 e 26ª aula – Dia 2 de novembro de 2016) 

As regras e rotinas adotadas neste ano letivo permitiram a aquisição de 

uma boa dinâmica nas aulas, elevando, assim, a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem. Analisando o ano letivo como um todo, não há dúvidas de 

que houve uma excelente evolução dos alunos no cumprimento das regras e 

rotinas impostas. Com o passar do tempo fui conhecendo a TR e percebendo 

que os alunos não eram tão problemáticos assim. Apesar de por vezes estarem 

irrequietos, distraindo-se com facilidade, normalmente eram empenhados, 

simpáticos e educados. Parte dos alunos essencialmente do sexo feminino 

adotaram sempre uma postura exemplar, nunca perturbando o bom 

funcionamento da aula. Os restantes por vezes distraíam parte dos colegas. 

Com o decorrer das aulas, percebi que esses alunos não podiam trabalhar juntos 

e decidi desde logo separá-los em determinados momentos da aula, para 

conseguir ter sempre o controlo. Aos poucos, estes alunos foram melhorando o 

seu comportamento e a sua postura na aula, o que fez com que estas situações 

fossem cada vez menos frequentes e as aulas decorressem com normalidade, 

pois bastava uma chamada de atenção ou o silêncio da minha parte para que 

corrigissem imediatamente as suas atitudes e voltassem a adotar o 

comportamento correto.  
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4.1.3.2. Modelos de Ensino 

 Respeitar as condições e contextos da prática, os objetivos e conteúdos 

de ensino, as motivações, as necessidades e capacidades dos alunos, é crucial 

para se poder alcançar um conhecimento mais profundo e rigoroso do processo 

de ensino-aprendizagem. “Entre modelos 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 e Graça, 2011, pp. 45-46). 

 Assim sendo, e assumindo que não há modelos perfeitos para os 

diferentes envolvimentos do processo ensino-aprendizagem, é importante referir 

que a eficácia do modelo aplicado está diretamente relacionada com a coerência 

da atuação de um determinado modelo na estrutura do ensino. Segundo Metzler 

(2011) os modelos de ensino promovem diferentes resultados no que toca à 

aprendizagem dos alunos conforme a definição do processo ensino-

aprendizagem, pois apresentam os aspetos relevantes dos componentes que 

intervêm no processo de aprendizagem, permitindo que tanto o professor como 

os alunos conheçam as linhas orientadoras do ensino, possibilitando ao 

professor uma melhoria na sua tomada de decisão e por ser suportado por 

investigação, compreende uma estrutura teórica consistente. Por outro lado, 

Rink (2001, cit. por Mesquita & Graça, 2011) refere que não existem modelos 

adequados a todos os contextos e que a escolha errada de um deles pode 

prejudicar a aprendizagem do aluno, e por isso coloca duas questões 

importantes que o professor deve ter em consideração, no sentido de adequar 

as tarefas de aprendizagem às reais necessidades dos alunos, sendo elas: “os 

alunos que estão envolvidos em determinado processo de ensino-aprendizagem 

aprendem o que é fundamental para eles? Quando os professores ensinam e 

optam por determinada abordagem ou metodologia conseguem que os alunos 

estejam empenhados de forma congruente e em sintonia com os propósitos das 

metodologias empregues?”. Com efeito Mesquita e Graça (2011, pp. 27) 

defendem que os modelos aparecem “como um avanço em coerência e 

intencionalidade relativamente às ideias mais fragmentárias de estratégias, 
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procedimentos e habilidades de ensino; com um aprofundamento e uma 

flexibilização relativamente à ideia mais casuística ou mais estereotipada de 

método; e, finalmente como uma mudança de escala relativamente à ideia mais 

circunscrita e parcelar de estilo de ensino”. Para além disso os últimos reforçam 

este conceito ao afirmar que atendendo aos modelos mais centrados no 

professor ou aos modelos mais dirigidos para a descoberta e protagonismo do 

aluno, “há que encontrar o justo equilíbrio (…) de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática”.  

Posto isto, e tendo por base que Mesquita e Graça (2011) consideram que 

os professores mais eficazes são aqueles que privilegiam a aprendizagem dos 

seus alunos porque veem neste pressuposto o verdadeiro valor da escola, tentei 

desde cedo perceber qual o modelo ou conjunto de modelos que potenciavam 

esta aprendizagem. 

Um dos modelos que mais utilizei foi o Modelo de Instrução Direta. Este é 

um Modelo de Ensino centrado no Professor e frequentemente utilizado nas 

aulas de EF. No entanto, existem outros modelos que apresentam 

características diferentes deste último, pois ostentam uma abordagem mais 

centrada no aluno, sendo eles o Modelo de Educação Desportiva e o Modelo 

Aprendizagem Cooperativa. Além destes Modelos de Ensino existem outros aos 

quais recorri, nomeadamente o Teaching Games for Understanding e o Modelo 

de Abordagem Progressiva ao Jogo. O Modelo Desenvolvimental também fez 

parte do processo de ensino-aprendizagem funcionando essencialmente como 

um modelo orientador do desenvolvimento do conteúdo. 

 

4.1.3.2.1. Modelo Desenvolvimental (MD) 

Segundo Rink (1993), este modelo auxilia o professor no esclarecimento 

da apropriação das tarefas e capacidade de interpretação e resposta dos alunos. 

Para reforçar o processo de aprendizagem, torna-se essencial para o praticante 

ser confrontado com um problema a resolver, tendo em consideração um 

conjunto de ações com exigência crescente. No entanto, a solução e respetivas 

condições devem estar ao seu alcance, independentemente do seu grau de 

dificuldade (Famose, 1990; Riera, 1989 cit. por Rosado & Mesquita, 2009). 

Segundo Bento (1987), para se retirar bons níveis de desempenho dos alunos é 
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necessário estabelecer uma relação entra a zona de desenvolvimento atual e a 

zona de desenvolvimento próximo, permitindo a organização de tarefas 

específicas em que os objetivos sejam difíceis, mas atingíveis. Para Famose 

(1990), o ajustamento da dificuldade pressupõe a consideração das 

particularidades de cada sujeito, pelo que o ajustamento das condições de 

prática é balizado mais pela modificação das características das tarefas do que 

pelos comportamentos manifestados.   

Segundo Mesquita & Graça (2011), com este modelo o professor pode 

facilitar a aprendizagem se estruturar e sequenciar os conteúdos de uma forma 

criteriosa e lógica (progressão), visando o aperfeiçoamento e consolidação na 

execução dos conteúdos (refinamento) e proporcionando a aplicação dos 

conteúdos em situações inabituais ou de competição (aplicação). 

Para Famose (1990), o conceito de progressão, no que respeita às 

atividades desportivas, representa um conjunto de tarefas que se vão 

aproximando da tarefa final. Por outro lado, Mesquita & Graça (2011, p. 53) 

indicam que “a manipulação da complexidade das tarefas é sustentada pela 

estruturação de progressões, devendo estas obedecer à organização de 

conteúdos, baseada na passagem do simples para o complexo, do fácil para o 

difícil e do conhecido para o desconhecido”. Segundo estes mesmos autores, 

importa construir uma sequência lógica de relações entre conteúdos, objetivos e 

níveis de desempenho. Esta organização é construída, numa perspetiva 

simplista de articulação vertical, onde se vão adicionando elementos até atingir 

o produto final e de articulação horizontal, onde se estabelecem variantes com 

níveis de dificuldade semelhante. Estas duas articulações são utilizadas 

geralmente de forma intercalar até se atingir o objetivo final. 

 Por outro lado, Bento (1987) defende que a organização dos conteúdos 

é feita através de ligações constantes entre o que foi adquirido e o que deverá 

ser adquirido numa perspetiva de evolução crescente.  

No que diz respeito ao conceito “refinamento”, este surge no sentido de 

aumentar a qualidade da execução das ações motoras (Mesquita & Graça, 2011) 

e é definido por Rink (1993) como um movimento fulcral na estruturação e 

condução do ensino, centrando-se na definição e uso estratégicos dos 

elementos de execução. Mesquita e Graça (2011) indicam que o refinamento é 

o afinamento das componentes críticas associadas a uma tarefa, tanto sob o 
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ponto de vista motor, como sob o ponto de vista percetivo e decisional. A sua 

operacionalização baseia-se na identificação de palavras-chave e no recurso ao 

feedback.  

Relativamente ao conceito “aplicação”, consiste em realizar tarefas de 

competição e de autoavaliação criteriosamente selecionadas, permitindo, assim, 

a contextualização dos conteúdos de aprendizagem (Mesquita & Graça, 2011). 

Enquanto EE considero que os exercícios propostos aos alunos têm de 

ser sempre ajustados, não podendo ser demasiado fáceis nem demasiado 

difíceis, caso contrário em nada ajudariam a sua progressão, e poderiam ser 

desmotivadores e enfadonhos. Desta forma, considero que é fundamental 

encontrar um equilíbrio entre a direção e apoio que são prestados e a exercitação 

da autonomia, pois sem ele a aprendizagem dos alunos pode ficar 

comprometida.  

Ao longo das aulas após a introdução e exercitação, os conteúdos foram 

aplicados em contexto formal. No caso dos Jogos Desportivos Coletivos a 

aplicação surgiu em contexto de jogo reduzido ou formal. Em relação ao Judo, o 

MD foi utilizado em situações em que constatei que os alunos não conseguiam 

adquirir as competências essenciais, em termos mecânicos do movimento, para 

realizar adequadamente os conteúdos, ou seja, quando não eram capazes de 

aplicar as técnicas em situação de “randori”. Posto isto, considerei que seria 

pertinente iniciar uma aprendizagem da base para o topo e, com isso, utilizar os 

fundamentos deste modelo. Para além disso, utilizei este modelo no ensino de 

matérias e habilidades de natureza fechada, nomeadamente Atletismo, Dança e 

Ginástica de Aparelhos.  

Desta forma, foi possível proporcionar aos alunos a realização 

contextualizada do movimento, de forma a auxiliar o processo de ensino 

aprendizagem “(…) particularmente pela adequação das tarefas à capacidade 

de interpretação e de resposta dos praticantes(…).” (Mesquita e Graça, 2011, 

pp. 51).  

 

4.1.3.2.2. Modelo de Instrução Direta (MID) 

Este modelo caracteriza-se essencialmente por proporcionar ao 

professor, quase exclusivamente, o controlo das decisões e dos padrões de 
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envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Segundo 

Mesquita e Graça (2011), no MID praticamente todas as decisões são tomadas 

pelo professor, como as regras e rotinas, estratégias instrucionais e pedagógicas 

a utilizar, assim como o padrão de envolvimento dos alunos nas situações de 

aprendizagem com o objetivo de alcançar a máxima eficácia nas mesmas.  

Para que isto aconteça, Mesquita e Graça (2011) referem que o tempo de 

prática motora deve ser elevado e que se deve privilegiar a apresentação dos 

critérios de êxito durante esse momento. Por outro lado, Metzler (2011) defende 

que a essência do modelo é fornecer aos alunos o maior número possível de 

momentos supervisionados, para que o professor os consiga observar e fornecer 

o feedback necessário. O mesmo autor refere ainda que no MID os alunos têm 

todos a mesma tarefa, exercitam todos da mesma forma e progridem de nível 

em conjunto. Por todas estas características Mesquita e Graça (2011) 

consideram que este modelo apresenta vantagens claras em habilidades 

desportivas num contexto fechado, ou seja, as que podem ser decompostas e 

lecionadas passo a passo.  

No início do ano letivo, como desconhecia as capacidades da minha TR 

e pretendia ter o controlo da aula, recorri ao MID. Por estar mais à vontade com 

o MID em detrimento dos restantes modelos de ensino, este foi um dos modelos 

que adotei no 1º e 2º período, pois permitia que assumisse o protagonismo na 

tomada de decisão e na instrução, sendo o professor que determinava as 

progressões e as tarefas, dando prioridade aos conteúdos psicomotores em 

detrimento dos cognitivos e afetivos, resultando em elevados tempos de 

exercitação e num maior controlo dos alunos. Para além disso tive a 

preocupação de respeitar as diferentes tarefas, sendo elas a “revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de nova habilidade ou conteúdo em geral, 

monitorização elevada da atividade motora dos alunos e avaliações/correções 

sistemáticas em referência aos objetivos delineados” (Rosenshine, 1983, cit. por 

Graça & Mesquita, 2011, pp. 48). 

Posto isto, considero que com a aplicação do MID foi possível controlar 

mais eficazmente a TR e o tempo de exercitação dos alunos, estar mais atento 

à qualidade que estes demonstravam na execução das tarefas que lhes fui 

apresentando, e ainda foi possível emitir um maior número de feedbacks, 
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confrontando-os constantemente com correções e sugestões para a melhoria do 

seu desempenho. 

“Este tipo de jogos requerem uma maior atenção da minha parte e foi 

notório o aumento da qualidade de jogo depois dos aspetos que foram corrigidos 

e com os vários feedbacks que emiti.” 

(Reflexão da 25 e 26ª aula – Dia 2 de novembro de 2016) 

 

4.1.3.2.3. Modelo de Educação Desportiva (MED) 

Segundo Siedentop (1994) o desporto na escola tem vindo a ser 

descontextualizado, uma vez que, os conteúdos são exercitados isoladamente e 

fora do contexto de jogo ou de competição, onde as tradições, rituais e valores 

são desvalorizados e não conferem aos alunos uma experiência desportiva real. 

Assim, este modelo foi criado para dar resposta a estes aspetos, na medida em 

que, recria um contexto desportivo autêntico e ainda contempla a necessidade 

de dar um cunho afetivo e social às aprendizagens. Este é um modelo curricular 

e de instrução com o objetivo de proporcionar aos alunos experiências 

desportivas autênticas e ricas a nível educacional (Siedentop & Tannehill, 2000). 

O MED atribui uma grande importância à educação através do desporto, e 

comporta a inclusão de três eixos fundamentais, que se reveem nos objetivos da 

reforma educativa da EF atual, o da competência desportiva, o da literacia 

desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, querendo formar um aluno 

desportivamente competente, desportivamente culto e desportivamente 

entusiasta (Mesquita & Graça, 2011). Este revela-se como que um veículo para 

mudar o paradigma da EF centrada no professor, para uma conceção mais 

centrada nas necessidades individuais dos alunos. Assim sendo, Siedentop 

(1994) apresenta seis características fundamentais do MED: a época desportiva, 

a filiação, a competição formal, a festividade, o registo estatístico, e os eventos 

culminantes. 

A época desportiva representa o período de treino, o período de 

competição e o momento do evento culminante, fazendo com que este modelo 

se afaste das habituais UD com uma duração muito reduzida, sugerindo a 

duração ideal de aproximadamente 20 aulas (Mesquita & Graça, 2011). 
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Relativamente à filiação, que está relacionada com a formação das equipas que 

se mantêm ao longo da época desportiva, já a competição diz respeito aos 

momentos de competição entre as equipas durante a época desportiva, que 

termina no dia do evento culminante. A festividade por sua vez, é algo que está 

presente durante todas as aulas e faz sobressair a verdadeira essência do 

desporto. O registo estatístico acompanha todo o processo, e permite recolher 

informações sobre a prestação das equipas e dos seus resultados. Por fim, o 

evento culminante caracteriza-se por uma aula dedicada exclusivamente à 

competição formal e à entrega de prémios, pois este é o culminar da época 

desportiva. 

Neste sentido, decidi aplicar o MED no 3º período na modalidade de 

Voleibol e Futsal, isto porque o conhecimento que adquiri na Didática Geral do 

Desporto, Didática Específica de Voleibol e Atletismo, permitia-me estar 

relativamente à vontade com a aplicação deste modelo. No entanto, dado o 

reduzido número de aulas (4 aulas em cada uma das modalidades), não me foi 

permitido concretizar a época desportiva com as características mencionadas 

pelo MED. 

“Esta foi a primeira aula do 3º período, e teve como objetivo implementar 

o Modelo de Educação Desportiva que vai vigorar nas aulas durante o 3º 

período. A aula começou com uma explicação no que consiste o MED e a forma 

como serão lecionadas as aulas durante este período. Esta explicação serviu 

para informar a TR sobre as linhas orientadoras deste modelo e do que é 

esperado por parte da TR. De um modo geral, a TR compreendeu na íntegra o 

que lhes foi transmitido, surgindo dúvidas pontuais que foram sendo 

esclarecidas.” 

(Reflexão da 91 e 92ª aula - Dia 19 de abril de 2017) 

Este período tão curto não cumpre na íntegra com os ideais deste modelo, 

no entanto, mesmo sendo em tão pouco tempo, decidi aplicar alguns 

pressupostos do modelo. Tendo em conta as características da minha TR, 

entendi que se aplicasse o MED na sua totalidade, e por um período de tempo 

mais alargado, poderia comprometer a sua aprendizagem, isto porque a TR era 

pouco focada nas aulas de EF e para além disso apresentava pouca motivação. 
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Posto isto, sabia que seria muito complicado colocá-lo em prática na 

íntegra, não só pela brevidade das UD e pelo número reduzido de aulas, mas 

também pelo facto do “Roulement” fazer a gestão e designação dos espaços que 

são distribuídos por cada um dos professores, bem como pelas características 

inerentes à TR. 

No que diz respeito aos registos estatísticos, optei por não lhes dar grande 

importância, pois sabia que se fosse rigoroso neste aspeto, os alunos poderiam 

perder o interesse pela tarefa ou desviar toda a atenção para esses registos. 

Assim sendo, deixei os registos estatísticos um pouco para segundo plano, 

sendo apenas aplicados em competições, nas quais os alunos tinham essa 

tarefa. 

Ao longo do ano devido ao espaço reduzido para dar aula, para os alunos 

que não estavam em exercitação, tinha sempre um espaço de treino funcional 

montado para que estes não ficassem a assistir ao decorrer da aula como meros 

espetadores, e assim realizavam um trabalho de condição física. A aplicação do 

MED verificou-se também importante na medida em que, permitiu aos alunos 

que ficavam em espera passar a desempenhar determinadas funções, tais como 

árbitros, estatísticos e treinadores. Segundo Carlson & Hastie (1997, cit. por 

Mesquita & Graça, 2011) o facto de os alunos serem confrontados com tarefas 

de gestão, faz com que se envolvam e comprometam com as atividades 

realizadas.  

Importa aqui referir o papel do capitão pois este é crucial para a aplicação 

deste modelo. Para isso, escolhi três capitães que considerava terem uma boa 

capacidade de liderança, e ao mesmo tempo, uma boa capacidade motora. 

Desta forma, os capitães das equipas tiveram um papel de destaque tendo 

apresentado sempre uma postura correta, um bom espírito de liderança e 

tornando-se um exemplo para os colegas na forma como os incentivavam a 

serem melhores. Isto deve-se essencialmente à forma como corrigiam os 

colegas e, com isso, proporcionavam o desenvolvimento de todos os alunos. 

Deste modo, considero fundamental o papel dos capitães em todo o processo. 

Durante a aplicação do MED, privilegiei a competição devido ao número 

reduzido de aulas e também pelo facto de já ter lecionado estas modalidades 

nos períodos anteriores. Para além disso, fui percebendo que os meus alunos, 

apesar de pouco motivados para a tarefa, eram bastante competitivos entre si, o 



51 
 

que de certo modo fazia com que tivessem uma motivação extra. No entanto, 

em alguns momentos tive de fazer chamadas de atenção no decorrer das aulas, 

quando senti que esta postura, extremamente competitiva, poderia prejudicar o 

clima da aula. No entanto, Siedentop (1994) refere que a competição é, com 

certeza, a essência do desporto.  

Neste sentido, apelei ao Fair Play, e desde cedo transmiti às equipas que 

atitudes incorretas resultariam em perdas de pontos, e o contrário poderia 

eventualmente resultar em pontos extra, funcionando como um incentivo ao bom 

comportamento. Esta estratégia acabou por se tornar bastante positiva, pois 

permitiu limitar algumas atitudes inapropriadas dos alunos. Além disso, destaco 

a importância dos capitães que apelaram sempre ao bom senso dos seus 

colegas. Apesar do MED ser um modelo centrado no aluno, o professor continua 

a ter uma função muito importante, salientando-se a organização e gestão de 

todo o processo (Siedentop, 1994).        

O MED era um dos modelos de ensino que eu queria aplicar durante o 

meu EP, apesar de considerar que não seria tarefa fácil pela complexidade inicial 

que este apresenta para os alunos. No entanto, o balanço da sua aplicação foi 

bastante positivo, tornando-se uma experiência ótima tanto para os alunos como 

para mim, na medida em que me permitiu evoluir enquanto professor. 

 

4.1.3.2.4. Modelo de Ensino dos Jogos para a sua Compreensão (Teaching 

Games for Understanding – TGfU) 

O TGfU é um modelo de ensino diferente do padrão habitual. Assenta 

essencialmente em ideais construtivistas e recomenda o ensino das 

modalidades de forma contextualizada. Segundo Graça (2008) o TGfU tem como 

principal objetivo evitar a descontextualização do jogo, proporcionando aos 

alunos momentos em que de facto percebam o que têm de fazer e quando o 

devem fazer, ao contrário do que acontece usualmente em que a principal 

preocupação é a transmissão de “como fazer”. Aqui, a aprendizagem do jogo é 

fundamental, não funcionando como uma mera acumulação de técnicas, mas 

sim como um ambiente estimulador da resolução de problemas e da descoberta 

de novas possibilidades de movimento dentro de cada contexto específico, 

tornando o jogo a principal referência para todo o processo de ensino-
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aprendizagem, sendo as possibilidades de aprendizagem otimizadas em 

diferentes contextos que integram as formas do jogo (Mesquita, 2000).  

Assim, o modelo adota formas de jogo simplificadas adequadas à idade e 

ao nível de experiência dos alunos. O foco pedagógico incide sobre a tomada de 

consciência dos princípios táticos do jogo, sobre a tomada de decisão, a 

exercitação das habilidades e sobre a incorporação da técnica e da tática para a 

melhoria do jogo e da sua performance. É assim um modelo centrado no aluno 

e no jogo, tendo por isso em conta a forma de jogo a ser apresentada aos alunos 

(Graça & Mesquita, 2013). 

Durante o planeamento das aulas dediquei especial atenção às situações 

de aprendizagem, para que estivessem de acordo com os objetivos propostos e 

trabalhassem, simultaneamente, aspetos técnicos e táticos.  

Assim, posso afirmar que nos Jogos Desportivos Coletivos privilegiei o 

contexto do jogo e a competição. Como afirma Marques (2004, pp. 76) não faz 

sentido “pensar o desporto da criança excluindo deste a competição. E ainda 

que o fizesse não o poderíamos fazer. A competição é a essência do desporto, 

sem a qual este próprio deixa de o ser, de existir”. Desta forma, sempre que se 

justificava, a escolha de situações analíticas decorria essencialmente na parte 

inicial da aula. Este tipo de trabalho serviu como ativação geral no início de cada 

aula e permitiu desenvolver os conteúdos técnicos mais exigentes de forma mais 

isolada. Apesar de este ser um modelo onde podemos privilegiar uma 

abordagem do topo para a base, nas minhas aulas adotei sempre uma 

abordagem da base para o topo por considerar que era a que melhor se 

adaptava à turma, devido às lacunas técnicas demonstradas.  

Como na escola nem sempre estão reunidas as condições necessárias 

para a realização do jogo formal, torna-se difícil o ensino das modalidades 

através deste processo. Além disso, atendendo à complexidade do jogo formal 

e ao nível que os alunos poderão apresentar, fazê-lo não seria benéfico uma vez 

que a oportunidade de participar ativamente e a taxa de sucesso seriam 

significativamente menores. Assim sendo, este modelo privilegia as formas de 

jogo modificado com manipulação de regras, espaço e tempo, de forma a facilitar 

a compreensão tática e a melhorar o equilíbrio entre a complexidade e a 

capacidade dos alunos (Graça, 2008). 



53 
 

Uma vez que este modelo de ensino considera que as habilidades se vão 

desenvolvendo através do jogo formal, incluindo a resolução de problemas que 

vão surgindo, adotei as suas características quando lecionei os Jogos 

Desportivos Coletivos. 

 

4.1.3.2.5. Modelo da Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) 

De acordo com Mesquita et al. (2013, pp. 75), a criação e aperfeiçoamento 

do MAPJ derivou da necessidade de “criar um modelo que fornecesse uma 

estrutura global e coerente, que clarificasse os objetivos de aprendizagem em 

torno de grandes propósitos, que perspetivasse a natureza das tarefas de 

aprendizagem, que equacionasse os papéis do treinador/professor e dos 

praticantes, que acautelasse a coexistência de práticas de aprendizagem 

percussoras da aquisição do sentido e do valor do Desporto, da partilha de 

experiências de aprendizagens autênticas e entusiásticas e da equidade de 

oportunidades”. Este modelo constituiu um dos temas eleitos tanto na 

investigação como na docência.  

O MAPJ dedica-se ao ensino do voleibol e considera que “o ensino da 

técnica é subordinado ao ensino da tática” (Mesquita e Graça, 2011). Assim 

sendo, é fundamental que o praticante compreenda o jogo e faça da 

aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão cognitiva). 

Para isso o MAPJ oferece a todos os alunos a oportunidade de participar 

e praticar de forma equitativa (dimensão social), assegurando a construção de 

valores eticamente fundados pela promoção do Fair Play e da literacia desportiva 

(dimensão pessoal) e legitima a aquisição de competências táticas, técnicas e 

físicas pela prática do jogo modelado, em contraste com o jogo formal (dimensão 

motora) (Mesquita et al., 2013). É, portanto, um modelo de ensino que integra as 

diferentes dimensões que a EF contempla.  

Neste modelo o jogo, desde a sua versão mais simples (1x1) até à sua 

versão mais complexa (6x6), constitui uma linha de atuação no processo ensino-

aprendizagem, a partir da qual se estruturam as atividades, trata-se o conteúdo 

e manipulam-se os constrangimentos. A estrutura curricular deste modelo 

baseia-se na passagem por quatro etapas de aprendizagem, com adaptações 

regulamentares, sendo que, na primeira pretende-se que o aluno seja capaz de 
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enviar a bola por cima da rede incutindo fluidez ao jogo, na segunda pretende-

se que o aluno seja capaz de se deslocar para receber a bola e reenviá-la de 

seguida, conferindo um maior dinamismo ao jogo, na terceira pretende-se 

aumentar a capacidade adaptativa, a partir da qual é melhorada a organização 

ofensiva e na quarta pretende-se que o aluno consiga atuar numa organização 

defensiva em função do ataque adversário, conferindo mais intensidade ao jogo 

(Mesquita et al., 2013). 

Existe um conjunto de tarefas que se ajusta a este modelo, conjunto esse 

que engloba as tarefas de aquisição, estruturação e de adaptação, todas elas 

realizadas em função do nível dos alunos. As tarefas de aquisição são realizadas 

em condições de interferência contextual baixa e consistem nas respostas às 

necessidades de um domínio técnico base para poder incutir fluidez no jogo, pois 

a capacidade de jogar é limitada e enviesada por constrangimentos de ordem 

técnica.  

As tarefas de estruturação por sua vez são realizadas em condições de 

interferência contextual moderada e promovem o comportamento tático e o uso 

das habilidades técnicas em função dos acontecimentos do jogo, quer no que 

respeita à sua lógica (tarefas de encadeamento), quer no que respeita ao seu 

fluxo (jogo cooperativo).  

Relativamente às tarefas de adaptação são realizadas em condições de 

interferência contextual alta e integram o jogo em oposição desenvolvendo a 

antecipação, a imprevisibilidade e a inteligência tática. Nestas tarefas pretende-

-se a aquisição dos princípios táticos elementares e a aplicação das ações sem 

bola.  

Em qualquer uma das tarefas podem ocorrer modificações por exagero, 

que consistem em dificultar as tarefas para promover a melhoria da performance, 

ou modificações por representação, que consistem em facilitar as tarefas para 

tornar a prática do jogo acessível. 

Este modelo de ensino procura ainda, romper com as abordagens mais 

tradicionais e, de acordo com Graça e Mesquita (2009) a aprendizagem das 

habilidades técnicas está subordinada à compreensão tática, sendo este um dos 

vetores que estrutura este modelo de ensino. Para além disso, o MAPJ prevê a 

organização de torneios, com formação de equipas e de toda a atividade que 

gira em torno da competição.  
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Posto isto, decidi aplicar este modelo de ensino durante o segundo 

período na modalidade de voleibol. Ao longo da UD fui abordando as várias 

etapas de aprendizagem e sempre que verificava que um objetivo tático não era 

cumprido por deficiências técnicas dos alunos, procedia à identificação das 

habilidades técnicas a desenvolver, e trabalhava-as através de exercícios 

modificados por representação ou exagero. 

 

4.1.4. Instrução Pedagógica 

Siedentop e Tannehill (2000) referem que os diferentes trabalhos que o 

professor realiza durante a aula requerem diferentes funções de instrução. O 

professor tem de explicar o exercício, corrigir os alunos, verificar a sua 

aprendizagem, ajustar o exercício à dinâmica da aula, etc. Isto, requer que o 

professor desenvolva diversas competências de instrução. Esta dimensão de 

intervenção pedagógica, normalmente integra todos os comportamentos e 

técnicas de intervenção pedagógica que fazem parte do repertório do professor 

para comunicar informação substantiva. 

 As estratégias instrucionais referem-se a uma série de operações que 

favorecem o aparecimento de resultados de aprendizagens ao envolverem os 

alunos nos conteúdos da aula, devendo por isso ter um papel central no decorrer 

da sessão (Metzler, 2011). Como afirma Rosado e Mesquita (2011, pp. 69) a 

instrução situa-se num lugar de destaque por ser o centro da informação em 

relação aos objetivos e matérias de ensino e, por isso abrange “(…) todos os 

comportamentos verbais e não-verbais (...) que estão intimamente ligados aos 

objetivos da aprendizagem”. 

 Assim, a instrução pedagógica tem um papel relevante na lecionação do 

professor, sendo que este deve recorrer a diferentes estratégias instrucionais. 

Durante o meu EP as estratégias mais utilizadas foram a instrução, o feedback, 

o questionamento e a demonstração. Estas estratégias foram sendo 

desenvolvidas à medida que a minha prática se ia estendendo ao longo do ano, 

assistida por reflexões constantes e diálogo permanente com o NE e com a PC, 

com o intuito de melhorar aula após aula. 
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4.1.4.1. Instrução 

Segundo Graça & Mesquita (2006) “Entende-se por apresentação das 

tarefas a informação transmitida pelo professor aos alunos acerca do que fazer 

e como fazer durante a prática motora (Rink, 1994). Usualmente, o conteúdo 

informativo que integra pretende esclarecer o aluno acerca do significado e da 

importância do que vai ser aprendido, dos objetivos a alcançar e ainda da 

organização da própria prática, nomeadamente na formação de grupos, 

espaços, equipamentos e tempo de prática concedido”. 

 A comunicação é um aspeto fundamental na ação do professor, 

principalmente quando este tem de passar informação de forma clara para todos 

os alunos. Rink (1994) declara que a apresentação de tarefas diz respeito à 

informação transmitida pelo docente aos seus alunos durante a prática motora 

acerca do que fazer e como fazer. O mesmo autor refere que o conteúdo 

informativo que a integra pretende esclarecer o executante acerca do significado 

e da importância do que vai ser aprendido, dos objetivos a atingir e da 

organização da prática propriamente dita.  

A apresentação das tarefas deve ser transmitida de forma clara, objetiva, 

de modo a ser entendida pelos alunos. Graça & Mesquita (2006, pp. 71) referem 

que “De um modo geral, podemos assumir que os processos de comunicação 

envolvem a transferência e a compreensão de significados entre pessoas, 

apresentando a comunicação diversas funções: informação (instrução para 

facilitar as aprendizagens), controlo (ex.: controlo do comportamento dos 

atletas), motivação (ex.: apresentação de objetivos) e expressão emocional (ex.: 

expressão de satisfação). Sendo múltiplos os propósitos da comunicação na 

relação estabelecida entre os “atores” do processo de ensino-aprendizagem, a 

instrução referenciada aos conteúdos surge como o motivo primeiro da sua 

utilização”. Assim, ter uma boa capacidade de comunicar é um dos fatores 

determinantes da eficácia pedagógica no contexto de ensino. 

 No início do EP, senti que estava preparado para os momentos de 

instrução que ia ter na escola, isto porque estava ligado ao treino do futebol e 

diariamente lidava com jovens da mesma idade dos alunos da minha TR. Por 

este motivo, a minha postura foi muito parecida no contexto de aula. No entanto, 

são realidades completamente diferentes e com o passar do tempo fui-me 



57 
 

apercebendo que teria de ter uma postura diferente. Inicialmente, controlar a TR 

não foi problema para mim, essencialmente porque iniciei o ano com uma atitude 

um pouco “rígida”, onde as distrações eram pontuais e resolvidas rapidamente 

com uma chamada de atenção.  

Em relação à comunicação e à projeção da voz sentia que tinha um bom 

desempenho. No início do ano e, tendo começado pela modalidade de Futsal, a 

minha instrução era mais fluída e sentia que os alunos entendiam o que lhes era 

transmitido porém alongava-me muito, talvez por ser a modalidade que estava 

mais à vontade, o que levava a que ao fim de algum tempo os alunos perdessem 

um pouco a concentração. Além disso, o facto de gastar muito tempo na 

instrução conduzia a uma redução do tempo efetivo de aula. Em contrapartida, 

nas modalidades em que não me sentia tão à vontade, a minha instrução era 

mais curta, por vezes não me focava nos aspetos principais, tinha alguns 

momentos de quebra e algumas vezes “bloqueava” naquilo que ia transmitir. 

Com o decorrer das aulas comecei aperceber-me disso e estes meus “bloqueios” 

foram motivo de reflexão no final das aulas com a PC e os meus colegas do NE. 

Rink (2014) apresenta cinco operações importantes para a apresentação 

da tarefa: (a) obter a atenção dos alunos, (b) sequenciar o conteúdo e organizar 

a tarefa, (c) apresentar uma comunicação clara, (d) escolher um método para 

comunicar e (e) selecionar palavras-chave. Desse modo, adotei algumas 

estratégias para melhorar a minha instrução. Existem vários fatores 

determinantes para que nos possamos recordar da informação, entre os quais a 

codificação, a extensão do discurso e a dimensão concreta do mesmo, ou seja, 

será mais fácil recordar a informação se esta for apresentada numa estrutura 

mais simples, mais curta e mais concreta (Mesquita e Graça, 2011). Assim 

sendo, decidi reduzir o tempo de instrução e focar-me no que era importante 

transmitir. Para isso, adotei uma postura mais descontraída, o que fez com que 

os alunos prestassem mais atenção ao que transmitia durante a aula ao invés 

do que acontecera anteriormente.  

Aquando do planeamento da aula relativo às modalidades em que não me 

sentia tão à vontade, comecei a preparar também a minha instrução. Assim, esta 

passou a ter uma linguagem mais simples e mais concisa, utilizando palavras-

chave que iam ao encontro dos critérios de êxito, conseguindo assim, passar a 

informação mais rapidamente e ter a TR mais concentrada, o que por sua vez 



58 
 

possibilitava o aumento do tempo útil de aula. Também, a instrução verbal 

juntamente com a demonstração foi utilizada em várias aulas, fundamentalmente 

quando sentia que a instrução por si só poderia deixar dúvidas aos alunos. Por 

vezes no final da minha instrução, questionei os alunos acerca da tarefa 

apresentada, de modo a perceber se tinha sido compreendida, para evitar nova 

explicação e consequentemente aumento do tempo de aula. 

 No final da aula, como quase sempre terminava no tempo estabelecido, 

tinha uma breve conversa com a TR sobre os aspetos mais importantes da aula 

e, por vezes, transmitia as ideias principais sobre o que iria lecionar na aula 

seguinte. Siedentop (1991) refere que esta instrução final deve caracterizar-se 

pelo feedback coletivo e pelos comentários de apreciação que motivam os 

alunos para a aula seguinte. 

 

4.1.4.2. Demonstração 

Segundo Darden (1997, cit. por Rosado e Mesquita, 2011) a 

demonstração juntamente com a exposição, assumem um papel fulcral nas 

atividades desportivas, pelo que decidi recorrer a estas estratégias de instrução 

ao longo do ano letivo. 

A demonstração tem sido reconhecida como uma fonte de informação 

muito importante no processo de aquisição de habilidades motoras, por permitir 

aos alunos que assimilem as informações referentes ao “como fazer?” sobre a 

tarefa a ser realizada (Tani et al., 2011).  

Na demonstração podemos distinguir dois modelos: o modelo correto e o 

modelo de aprendizagem. O modelo correto é defendido por alguns autores, 

nomeadamente McCullagh e Meyer (1997), e caracteriza-se essencialmente por 

transportar informações precisas e concretas. Não obstante, outros autores 

defendem o modelo de aprendizagem que se caracteriza por possibilitar a 

perceção dos erros previamente cometidos. Há, ainda, quem considere que 

ambos os modelos apresentam vantagens e desvantagens, na medida em que 

o modelo correto permite criar uma representação cognitiva do movimento 

correto mas não facilita a deteção dos erros. Por outro lado, o modelo de 

aprendizagem, apesar de proporcionar o contacto com os erros, não garante que 
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estes sejam detetados. Além disso, também não garante que seja conseguida a 

representação cognitiva do movimento correto. 

Assim sendo, a demonstração assumiu um papel de relevo nas minhas 

aulas, isto porque, durante o ano letivo recorri à demonstração nas mais diversas 

modalidades, para explicar determinadas habilidades motoras aos alunos. Por 

vezes fazia a demonstração ou deixava-a ao encargo dos alunos, sempre sob a 

minha supervisão. A demonstração funcionou como uma estratégia de instrução, 

pois permitiu que eu fornecesse uma instrução prévia aos alunos, isto é, 

imediatamente antes da respetiva execução da habilidade motora.  

A demonstração era normalmente realizada aquando da introdução de 

novas tarefas para que os alunos percecionassem a organização e objetivo do 

exercício.  

“(…) decidi recorrer a alguns alunos para que fizessem uma 

demonstração  e, seguidamente, toda a TR o realizou durante 3 minutos para 

que assimilassem a sua dinâmica.” 

(Reflexão da 9 e 10ª aula - Dia 30 de setembro de 2016) 

Apesar de acompanhar a demonstração com alguma instrução, tentava 

sempre rever os pontos mais importantes no fim da ação, isto porque “ alguma 

informação verbal deve preceder a demonstração, de modo a orientar a atenção 

para aspetos críticos” (Rosado e Mesquita, 2011, pp. 98). 

A demonstração era planeada em função da habilidade e espaço 

disponível, sendo que a escolha do/s alunos que por vezes efetuavam a 

demonstração era em função do seu desempenho na respetiva modalidade. No 

entanto, Rosado e Mesquita (2011) referem que deverá ser o professor a realizar 

a demonstração com alguma frequência, já que isso pode contribuir para a 

criação de uma imagem mais positiva de si e da atividade desportiva em causa. 

Posto isto, por diversas vezes optei por fazer eu mesmo a demonstração a todos 

os alunos.  

 

4.1.4.3. Feedback 

Rosado e Mesquita (2011) consideram que o feedback pedagógico é uma 

das principais armas de que o professor dispõe durante o processo de interação 

pedagógica. De acordo com Januário (1996), o feedback é definido pelo 
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comportamento de ensino e, consiste na reação do professor à prestação 

académica do aluno, intervindo no processo de aprendizagem com a função de 

avaliar a prestação, de a descrever, e/ou prescrever ou de interrogar o aluno 

sobre o que fez ou como o fez. Pode ser entendido como todo o comportamento 

que traduz a reação do professor à resposta motora do aluno, tendo por objetivo 

modificar essa mesma resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma 

atividade mais eficazmente (Fishman e Tobey, 1978). A emissão de um feedback 

influencia a atividade do praticante, possuindo portanto um papel fulcral na 

atividade pedagógica, estabelecendo assim, a sua importância na eficácia e na 

qualidade de ensino (Mota, 1989).  

Piéron e Delmelle (1982, cit. Por Rosado e Mesquita, 2011) referem que 

o professor deve seguir uma sequência de comportamentos para emitir um 

feedback pedagógico. Os mesmos autores defendem que, para isso, em 

primeiro lugar o professor deve fazer uma observação e identificação do erro na 

prestação do aluno; de seguida deve executar a tomada de decisão (reagir ou 

não reagir – se reagir dar uma informação ou encorajar o aluno); emitir o 

feedback pedagógico informativo, observar as eventuais mudanças no 

comportamento motor do aluno; e, se necessário, observar novamente o gesto 

e emitir um novo feedback pedagógico. 

Rosado e Mesquita (2011, pp. 90) reforçam a ideia ao afirmar que 

“aconselha-se, assim, que depois do feedback inicial, o professor verifique se 

este teve o efeito pretendido, para de novo diagnosticar e prescrever, se 

necessário”. 

“No jogo da bola ao capitão, por vezes vários elementos da equipa 

revelaram alguma dificuldade em fazer a bola circular e em manter a posse de 

bola. Do meu ponto de vista, isto aconteceu porque estes não estavam a realizar 

de forma correta a receção e para além disso vários elementos juntavam-se em 

torno da bola. Ao longo do exercício este problema foi sendo corrigido, 

verificando melhorias após os feedbacks emitidos.” 

(Reflexão da 2ª aula de Andebol - TR partilhada - Dia 10 de fevereiro de 2017) 

Metzler (2011) refere que a emissão de um feedback específico é mais 

eficaz, e que se deve emitir o feedback no momento da ação, ou seja, o feedback 

imediato é mais eficaz do que o feedback tardio, sendo que a combinação de um 
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feedback verbal e não-verbal é mais benéfica do que a emissão de cada um 

deles isoladamente. Para além disso, refere que quanto mais capazes são os 

alunos, menor é a necessidade de emitir um feedback, no entanto, a sua 

especificidade tem uma importância acrescida. Segundo Mesquita e Graça 

(2011) é possível caracterizar o feedback em relação à sua natureza, podendo 

este ser descritivo, prescritivo, interrogativo ou avaliativo.  

O feedback avaliativo, consiste numa avaliação por parte do professor 

relativamente à forma como o aluno executa os exercícios, podendo esta ser 

positiva ou negativa. A utilização do feedback positivo pretende enaltecer o 

esforço do aluno e proporcionar um ambiente de aprendizagem positivo 

(Siedentop, 1991). Em relação ao feedback negativo, devo dizer que 

praticamente não o usei, pois entendi que não seria benéfico para os alunos. 

Todavia, o feedback positivo foi muito utilizado por mim para favorecer o clima 

da aula, enaltecer o esforço dos alunos e, ao mesmo tempo, aumentar a sua 

motivação. 

 Posto isto, considero que este é um tipo de feedback que desempenha 

um papel secundário no que diz respeito à facilitação das aprendizagens, isto 

porque, não contém nenhuma informação específica sobre o que o aluno fez ou 

do que deve fazer para melhorar.  

Relativamente ao feedback descritivo, é um tipo de feedback que se refere 

de forma clara e precisa à informação relativa à ação previamente realizada pelo 

aluno. Recorri várias vezes a este tipo de feedback para que os alunos 

percebessem o que estavam a fazer erradamente.  

Quanto ao feedback interrogativo, considero que favorece imenso o 

processo de ensino-aprendizagem pois apela ao espírito crítico e reflexivo dos 

alunos. Este foi de longe o tipo de feedback que mais utilizei pois considero que 

é uma excelente forma de estimular os alunos para uma atividade cognitiva 

complexa de autoavaliação e autocorreção. 

Por último, mas não menos importante surge o feedback prescritivo, que 

também contribui imenso para a aprendizagem, uma vez que contém 

informações específicas acerca do comportamento que se deseja alcançar. 

Todos estes feedbacks foram usados nas aulas ao longo de todo o ano letivo, 

sendo que em muitas ocasiões conjuguei mais do que um na mesma 

intervenção. 
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“O segundo exercício teve como objetivo a introdução do passe de costas. 

Os alunos revelaram alguma dificuldade de enquadramento com a bola e, em 

avançar a bacia para a frente no momento do contato com a mesma. No decorrer 

deste exercício fui emitindo feedbacks na tentativa de corrigir determinados 

pormenores, tendo verificado na parte final do exercício uma melhoria na 

aplicação deste tipo de passe.” 

(Reflexão da 67 e 68ª aula - Dia 15 de fevereiro de 2017) 

 

4.1.4.4. Questionamento 

O questionamento é um método muito utilizado pelos professores e há 

quem o considere tão antigo quanto a própria instrução. Este procedimento 

apresenta inúmeras vantagens como a confirmação do conhecimento acerca da 

informação transmitida, promoção da reflexão dos alunos em relação às suas 

ações e desenvolvimento da proximidade e do diálogo entre o professor e os 

alunos (Vacca, 2006 cit. por Rosado & Mesquita, 2011). O questionamento surge 

como um dos aspetos positivos do processo de ensino-aprendizagem e a sua 

ausência é concebida como um obstáculo para a construção do saber. Assim 

sendo, esta estratégia de instrução pedagógica assumiu-se como uma das 

principais ferramentas de que dispunha para a promoção da aprendizagem.  

 Durante as minhas intervenções o questionamento foi um dos aspetos 

mais relevantes, tendo recorrido a este não só para ter informação acerca de 

dúvidas mas também para me certificar de que todos tinham entendido as 

minhas explicações, fossem elas aquando da introdução de uma nova 

modalidade ou durante a execução de determinado exercício, sempre com o 

intuito de envolver os alunos nas atividades propostas e assegurar-me que 

compreendiam os meus feedbacks e corrigiam os erros. Com efeito, a utilização 

do feedback interrogativo foi constante.  

O questionamento está intimamente relacionado com o feedback 

interrogativo, uma vez que este “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 
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de avaliação das suas execuções e facilitando a sua descrição verbal” (Rosado 

e Mesquita, 2011, pp. 102).  

A abordagem que fazia com este feedback era no sentido do problema-

solução. Siedentop (1991) refere que neste tipo de abordagem o objetivo 

cognitivo é quase tão relevante como o objetivo motor e, neste sentido, a minha 

intervenção inicial relacionava-se com a perceção do aluno acerca do que fez – 

“então, o que é que não correu tão bem? – e, de seguida tentava que, em 

conjunto, encontrássemos a solução – “e o que é que podemos fazer para 

resolver isto?”.  

Poucas foram as informações fornecidas por mim sem um 

questionamento prévio. Desse modo, além de conseguir perceber quais os 

conhecimentos dos alunos acerca do assunto em questão, estimulava a reflexão 

e o espírito crítico. Segundo Rosado e Mesquita (2011), deste modo o aluno 

assume-se como participante ativo na sua aprendizagem que não se centra só 

no conhecer o que é para fazer mas em compreender a ação, ou seja, para além 

de saber o que fazer e como fazer, o aluno percebe quando, onde e porquê que 

o deve fazer. 

 

4.1.5. Avaliação 

Segundo Abrantes (2002, pp. 9) “a avaliação é uma questão complexa, 

em permanente discussão e geradora de muitas tensões. A avaliação é um 

elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, mas assume também 

uma função de certificação das aprendizagens realizadas e das competências 

desenvolvidas”. Bento (2003, pp. 174-175) reforça esta ideia afirmando que “Em 

quase todas as obras de didáctica é realçada a importância da análise e 

avaliação do ensino. Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, 

a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor 

(…) a análise e avaliação ligam-se, em estreita retroacção, à planificação e 

realização. Nenhuma destas três actividades é dispensável, se o professor 

pretender assumir correctamente as suas funções”. Segundo Bento (2003, pp. 

175), todo este elemento integrante e regulador decorre em três momentos: “1º. 

No decurso da aula. Aqui não se pode falar propriamente de análise e avaliação 

de ensino. Contudo, não podem ser subvalorizadas aquelas observações que 
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revelam, imediatamente, ao professor o grau de ressonância das suas 

propostas, a qualidade da estruturação do ensino e o nível das actividades 

desencadeadas. 2º. Na parte final da aula. Trata-se de proceder, com os alunos, 

a uma retrospectiva sobre o decurso e os resultados da aula. 3º. Após a aula e 

em casa. Análise e avaliação do ensino, propriamente ditas, têm lugar quando 

se passa mais uma vez as aulas em revista e se registam os seus resultados”. 

 Pessoalmente considero que ao recolher toda a informação necessária 

para um correto desempenho enquanto Professor, esta torna-se um regulador 

por excelência de todo o processo ensino-aprendizagem (Aranha, 2004), sendo 

a própria consciência do processo de ensino aprendizagem, ou seja, toda esta 

informação, após uma análise cuidada, permite identificar determinados 

problemas que podem então ser resolvidos proporcionando o sucesso do 

processo ensino-aprendizagem, isto porque tal como afirma “através da análise 

dos problemas podem-se tomar decisões, visando a eficácia pedagógica” 

(Gonçalves et al., 2010, pp. 19). Deste modo, a avaliação tornou-se fundamental 

para mim enquanto professor, isto porque me ajudou a tomar decisões mais 

ajustadas. Porém, para ser realizada eficazmente foi fundamental definir muito 

bem quais os domínios e os critérios que iriam estar sujeitos a avaliação.  

Com efeito, “a avaliação assume um papel fulcral na área pedagógica, 

esta importância resulta dela própria construir um ato didático e inseparável do 

processo educativo” (Cogérino, 2000 cit. por Portela, 2009, pp. 3). Posto isto, 

Rink (2014) refere que a avaliação é parte integrante do processo de instrução 

cumprindo a sequência “planear-ensinar-avaliar”.  

 

4.1.5.1. Avaliação Normativa VS Criterial 

Segundo Rosado e Colaço (2002) a dicotomia das referências à norma 

ou ao critério é uma das formas para caracterizar a avaliação. Assim sendo é 

possível distinguir dois tipos de avaliação: a Normativa e a Criterial.  

A avaliação Normativa tende a comparar alunos entre si, orientando-se 

por regras comuns que delimitam as diferenças entre eles, isto porque “ a 

execução das respostas é comparada com as dos restantes colegas, 

organizando-as hierarquicamente do mais para o menos (apto) ” (Gonçalves et 

al., 2010, pp. 43). Para além disso, a comparação é realizada em função de uma 
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norma e de valores de referência. Refere-se, portanto, à avaliação dos alunos 

em função do nível médio da TR. 

Relativamente à avaliação Criterial, esta não implica o mesmo processo 

de comparação que é feito para a avaliação Normativa, mas sim uma avaliação 

em função daquilo que é o ideal para a realização da tarefa. Este tipo de 

avaliação permite o registo do comportamento do aluno segundo os critérios 

previamente selecionados tendo em conta os objetivos propostos, ou seja, “é 

avaliado o conhecimento do aluno em relação a critérios pré-estabelecidos, sem 

que seja feita, necessariamente, a comparação entre alunos” (Rosado e Colaço, 

2002, pp. 30).  

Ao longo do ano de EP, durante os momentos de avaliação fiz-me 

acompanhar por uma lista de verificação que definia quais os critérios a avaliar 

conforme a modalidade em questão. A lista de verificação tornava a minha 

avaliação Criterial. Contudo, durante a observação dos alunos era inevitável a 

comparação entre eles. Apesar de privilegiar a avaliação fundamentada pelo 

critério e não pela norma, entendo que estes dois tipos de avaliação não são 

completamente separáveis, uma vez que, foi sempre extremamente difícil não 

comparar os alunos ainda que inconscientemente. Posto isto, considero que a 

norma e o critério complementaram-se e acompanharam-me durante as diversas 

avaliações que realizei, apontando não só as características de cada aluno, 

como também o seu lugar dentro da TR, de forma a equilibrar e justificar as 

minhas tomadas de decisão em relação às suas classificações. 

 

4.1.5.2. Avaliação Diagnóstica 

 A AD, tal como o próprio nome indica, é realizada no início do ano ou da 

UD com o objetivo de observar e avaliar as competências dos alunos para uma 

determinada modalidade. Esta permite recolher um conjunto de informações que 

se tornam uma mais-valia para o professor perceber o nível em que a TR se 

encontra e quais as suas dificuldades, e ao mesmo tempo, serve de orientação 

para definir os conteúdos e a ordem pela qual serão lecionados, com o objetivo 

de potenciar o desenvolvimento dos alunos. Segundo Kiss (1987) a partir desta 

análise o professor consegue identificar o patamar inicial de cada aluno, as suas 

limitações, a facilidade que demonstram na execução das habilidades e ainda 
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permite identificar os alunos que mostram maiores dificuldades. Para Ribeiro 

(1999) este tipo de avaliação serve também para o professor perceber se a TR 

já possui conhecimentos sobre a unidade que se vai iniciar e se, eventualmente, 

pode começar o seu trabalho numa fase mais adiantada do que a que previa. 

Segundo Aranha (2004) é através desta primeira avaliação que o professor 

define os objetivos, estratégias e metodologias para iniciar o processo de ensino-

aprendizagem. A partir daqui, o professor poderá perspetivar o nível que os 

alunos poderão atingir, ajustando o processo de ensino-aprendizagem em 

conformidade com a avaliação realizada. 

 No meu caso, as AD foram realizadas nas diferentes modalidades que 

lecionei, exceto na modalidade de Dança. Contudo, a modalidade de Dança foi 

lecionada no 3º período, e como este foi ligeiramente mais curto que os 

anteriores, foram lecionadas apenas duas aulas desta modalidade. Por esse 

motivo, decidi juntamente com a PC não realizar a AD desta modalidade. Como 

tal, ajustei a UD em função dos conteúdos e do feedback que fui obtendo dos 

alunos.  

Nas restantes modalidades, a AD realizou-se na primeira aula de cada 

modalidade introduzida. Para isso utilizei uma ficha de avaliação composta pelos 

conteúdos e critérios referentes a cada conteúdo, que foi construída tendo em 

consideração o PNEF. Os alunos eram avaliados em função do cumprimento ou 

não dos critérios de êxito na seguinte escala: Nível 1 - Não realiza; Nível 2 - 

Realiza com dificuldade; Nível 3 - Realiza bem (Anexo V). 

“Face ao demonstrado na avaliação, considero que a TR se encontra no 

nível Elementar. Desse modo, o princípio de jogo ofensivo espaço e os princípios 

de jogo defensivos do equilíbrio e da concentração não vão fazer parte da 

matéria de ensino, dado que considero que a TR não atingirá o nível necessário 

para que estes conteúdos possam ser introduzidos.” 

(Avaliação Diagnóstica de Futsal - Dia 28 de setembro de 2016) 

No segundo período sentia-me mais capaz pois já tinha adquirido alguma 

experiência e tinha um conhecimento mais profundo dos alunos, o que de certo 

modo facilitou o processo de avaliação. No entanto, na AD de Voleibol senti 

algumas dificuldades, essencialmente por não me sentir tão à vontade e, 

também, pelo facto de ter uma ficha de avaliação extensa de habilidades 
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técnicas e táticas e os respetivos critérios de êxito para avaliar. Esta dificuldade 

fez-me refletir na elaboração da ficha de AD de Ginástica de Aparelhos e Solo, 

tendo optado pela redução do número de habilidades, focando-me nos critérios 

de êxito mais relevantes, de modo a aproveitar o momento de observação para 

avaliar.  

As UD das modalidades lecionadas, à exceção da modalidade de Dança 

como foi referido anteriormente, foram construídas após esta avaliação, que se 

tornou fundamental para o planeamento do processo ensino-aprendizagem. 

 

4.1.5.3. Avaliação Formativa 

Segundo o Decreto-Lei nº. 6/2001 de 18 de janeiro, este tipo de avaliação 

assume um caráter contínuo e sistémico, recorrendo a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das 

aprendizagens e aos contextos em que ocorrem, tendo como uma das principais 

funções a regulação do processo ensino-aprendizagem. Para Ribeiro e Ribeiro 

(1990) a avaliação formativa deve acompanhar sempre todo o processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que permite identificar as aprendizagens bem-

sucedidas e as que de alguma forma se realizaram com dificuldade, para que os 

alunos possam ultrapassar os obstáculos e alcançar os objetivos pretendidos. 

Esta avaliação permite a existência de uma avaliação contínua, tornando todo 

este processo mais justo e rigoroso, isto porque “Na avaliação formativa, o 

professor procede a uma observação cuidada e sistemática das tarefas que o 

aluno leva a cabo ao longo do ano” (Gonçalves et al., 2010, pp. 50).  

Segundo Aranha (2004), é através das informações recolhidas ao longo 

da avaliação formativa que, posteriormente, os professores se devem basear 

para atribuir a classificação final do aluno.  

Assim sendo, ao longo do ano letivo a avaliação formativa não foi sendo 

feita formalmente num momento isolado, ou seja, não houve um momento ou 

uma aula definida para a sua realização. Pelo contrário, este tipo de avaliação 

foi uma tarefa realizada em todas as aulas, observando o desempenho e 

evolução dos alunos em todos os momentos e tarefas. Desta forma, foi possível 

compreender quais as suas principais dificuldades no que diz respeito às 

diferentes modalidades lecionadas. Este tipo de abordagem fez com que fosse 
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refletindo constantemente sobre a evolução dos alunos nas matérias que estava 

a lecionar e por outro lado, permitiu quando necessário que realizasse alterações 

metodológicas no sentido de alcançar os objetivos propostos ou até mesmo 

reformulasse os próprios objetivos.  

Esta avaliação contínua foi fundamental para que mais tarde, aquando da 

avaliação sumativa, estivesse mais à vontade para a tarefa, pois permitiu que 

tivesse um conhecimento prévio das competências dos alunos, tornando, assim, 

a avaliação sumativa uma tarefa mais simples, isto porque “Avaliar é mais do 

que «dar notas». Na escola, é necessário valorizar a dimensão formativa da 

avaliação. Os professores não ensinam para avaliar, mas avaliam para ensinar 

melhor e garantir a qualidade das aprendizagens. A avaliação é um meio, não 

um fim” (Estanqueiro, 2010, pp. 83). 

 

4.1.5.4. Avaliação Sumativa 

Segundo Mesquita (2015) a avaliação sumativa pode desempenhar um 

importante papel formativo. Esta não pode ser entendida, exclusivamente, como 

uma avaliação final. Deve estar presente no final de cada período letivo, no final 

de cada ano e de cada ciclo de ensino, podendo, também ter lugar no final de 

uma ou várias unidades de ensino que interessa avaliar globalmente. Assim, 

apesar de se tratar de um momento importante e relevante para o professor, este 

tipo de avaliação é somente uma estratégia para combater as dúvidas existentes 

acerca de alguns alunos da TR. Por outro lado, Bento (2003) considera a 

avaliação sumativa (AS) um juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos 

conhecimentos, competências, capacidades e atitudes dos alunos. É através da 

AS que se classificam os alunos e que o professor analisa se os objetivos 

propostos foram atingidos. Além de avaliar e classificar os alunos, a AS 

possibilita a compreensão da eficácia do processo de ensino-aprendizagem.  

 A AS nas diferentes modalidades foi realizada na última aula de cada UD. 

Para realizar a AS tal como na AD, utilizava uma ficha de avaliação composta 

pelos conteúdos e respetivos critérios a avaliar. Assim, a ficha era semelhante à 

utilizada na AD com as devidas alterações em função dos conteúdos lecionados 

durante a UD. A escala de avaliação era igual à utilizada nas fichas de AD, ou 

seja, os alunos eram avaliados de 1 a 3 em função do cumprimento dos critérios 
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de êxito definidos para cada conteúdo, havendo depois a conversão da nota 

numa escala de 0-20 valores. A avaliação formativa também contribuiu para que 

a AS não fosse o único momento de avaliação, o que permitiu que não estivesse 

tão “agarrado” à obrigatoriedade de avaliar todos os alunos em todos os 

parâmetros, permitindo que direcionasse a aula numa perspetiva de continuação 

da aprendizagem. Nos Jogos Desportivos Coletivos optei por avaliar os 

conteúdos através de exercícios realizados durante as aulas, e ainda de 

situações de jogo, o que de certo modo facilitou a tarefa dos alunos por estarem 

familiarizados com os exercícios. Nas modalidades individuais, os alunos eram 

avaliados através de vários exercícios propostos, que abordavam os conteúdos 

a avaliar. 

Este momento de AS carece de uma reflexão cuidada, isto porque o 

professor não pode avaliar apenas as competências dos alunos. O momento de 

AS deve incluir também uma avaliação da evolução dos alunos ao longo da UD 

a ser avaliada. Como tal, no final de cada AS realizei sempre, de forma 

cuidadosa, uma reflexão sobre estes dois aspetos no sentido de perceber até 

que ponto as aulas que lecionei interferiram na evolução dos alunos. 

 “De uma forma geral, os alunos tiveram uma aprendizagem significativa o 

que é extremamente gratificante enquanto professor conseguir melhor as 

competências dos alunos. Entendo que estes poderiam ter tido uma evolução 

ainda mais expressiva mas por vezes, a forma pouco empenhada como se 

apresentaram nas aulas e as condições do espaço de aula (espaço reduzido) 

dificultaram a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.” 

(Reflexão da 47 e 48ª aula - Dia 14 de dezembro de 2016) 

Posto isto, considero que a AS reflete as competências e respetiva 

evolução dos alunos ao longo de cada UD. Apesar de existir um momento formal 

para a sua realização, penso que a nota final de cada aluno não é definida pelo 

seu desempenho num ato isolado, que é o que a AS compreende. Para mim a 

AS é como que o culminar de todo um processo avaliativo, que vai sendo 

desenvolvido ao longo da UD e que compreende outros momentos de avaliação, 

nomeadamente a avaliação formativa. 
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4.1.5.5. Autoavaliação 

“Os professores devem partilhar o poder e a responsabilidade de avaliar 

com os alunos” e por isso, “à ação exercida pelo professor, deve suceder a ação 

de autoavaliação por parte do aluno” (Gonçalves et al., 2010, pp. 20). Para 

Rosado e Colaço (2002) o aluno deve criticar o seu trabalho para que desta 

forma seja capaz de encontrar meios para corrigir e ultrapassar as suas 

dificuldades e identificar os aspetos positivos. Assim sendo, as aprendizagens 

significativas devem integrar um processo de autoavaliação por parte dos 

alunos, que inclua uma compreensão e posterior reflexão sobre os objetivos 

propostos e aprendizagens adquiridas. “O aluno moderno tem de ser capaz de 

aquilatar o seu valor, de dizer «o que vale, o que merece» (…) Neste sentido, 

atribuir ao aluno uma verdadeira autonomia no seu projeto escolar é reconhecê-

lo como sujeito e este reconhecimento da sua identidade é indispensável para 

que ele possa formar-se. (…) Compreender-se a partir do interior, questionar-se, 

permitir retirar as pistas para as suas ações futuras. (…) Assim, a autoavaliação 

consiste, essencialmente, num processo de regulações dinâmicas e interativas 

de formação, não podendo reduzir-se a uma simples instrumentação externa” 

(Gonçalves et al., 2010, pp. 64-65). Segundo Rosado e Colaço (2002, pp. 43) 

“Se apontarmos para metodologias ativas, com a participação dos alunos na 

construção do seu próprio processo de formação, estes devem ser chamados a 

participar ativamente na sua avaliação. A avaliação formativa e, em particular, a 

autoavaliação, constituem, assim, uma excelente forma de avaliação”. 

Ao longo do ano letivo, os meus alunos realizaram a sua autoavaliação 

através do preenchimento de uma ficha (Anexo VI), previamente elaborada pelos 

elementos que integravam o NE da escola. Esta ficha era constituída por duas 

páginas. Na primeira página eram apresentados diversos parâmetros 

relacionados com três diferentes domínios nomeadamente o Sócioafetivo, 

Cognitivo e Psicomotor, relativos à avaliação do 1º, 2º e 3º períodos. Para cada 

domínio os alunos tinham de se autoavaliar através de uma escala (Nunca; 

Raramente; Algumas vezes; Frequentemente; Sempre). A segunda página era 

composta por uma tabela onde os alunos se autoavaliavam em cada uma das 

modalidades lecionadas ao longo do período, e posteriormente apresentavam 

uma proposta de classificação final. Esta ficha foi aplicada no final de cada 
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período, sendo que ao ser aplicada no segundo e terceiro período, permitiu que 

os alunos relembrassem a sua avaliação anterior e tivessem uma visão mais 

clara do seu percurso. 

 “No final da aula realizei a autoavaliação com a TR dando primeiramente 

a cada aluno uma ficha de autoavaliação onde estes tinham de se auto avaliar 

num conjunto de parâmetros e, em seguida, comuniquei a minha proposta de 

classificação que tinha previamente definido para cada um deles. De um modo 

geral, pelo que pude constatar não houve nenhum aluno que se mostrasse 

insatisfeito com a minha proposta, tendo de certa maneira ido ao encontro do 

que tinha sido a autoavaliação destes. Ainda durante a nossa conversa informei 

cada um deles sobre os aspetos positivos e os aspetos que estes têm de 

melhorar para o próximo período.” 

(Reflexão da 47 e 48ª aula – Dia 14 de dezembro de 2016) 

Deste modo, a autoavaliação foi sempre tida em consideração no 

momento da atribuição da classificação final. Porém, tenho plena consciência da 

atenção que este tipo de avaliação requer da minha parte, isto porque “os 

estudantes podem falsear, a seu favor, os resultados que obtêm, a fim de 

aparentar (…) a posse de uma cultura ou de aptidões positivas de que carecem” 

(Carrasco,1989).  

 

4.1.6. A observação e a reflexão 

Segundo Martins (2001, pp. 19) “em todos os sistemas de Formação de 

Professores, mesmo nos mais tradicionais, a observação tem sido uma 

estratégia privilegiada na medida em que se lhe atribui um papel fundamental no 

processo de modificação do comportamento e de atitude do professor em 

formação”. Assim sendo, as normas do EP distinguem a observação das demais 

tarefas, colocando-a como uma das tarefas obrigatórias do EE. Apesar de não 

ser de cariz obrigatório, eu e os restantes elementos do NE assistíamos a todas 

as aulas uns dos outros, e por vezes observávamos as aulas da PC. Primeiro, 

observar as aulas da PC foi uma mais-valia para o meu desempenho enquanto 

professor, isto porque após observar e refletir sobre a sua atuação, fui capaz de 

reformular determinados aspetos que considero relevantes para a prática 

docente. 
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“Esta foi uma aula de dança lecionada pela professora cooperante à TR 

11ºCSE1. Os estilos musicais lecionados foram o Merengue e o Cha-Cha-Cha. 

(…) Facilmente se percebe que a professora tem um bom domínio sobre estes 

dois estilos musicais e consegue com isso envolver os alunos durante toda a 

aula. No que diz respeito à forma como a professora leciona a aula, é percetível 

que os tempos de instrução são bastante reduzidos, ou seja, facilmente domina 

os conteúdos e coloca-os em prática, criando com isso uma aula bastante 

dinâmica e com poucos “tempos mortos”. Em relação à forma como comunica 

com a TR é percetível que tem uma boa projeção da voz e que controla a TR, 

mesmo quando alguns alunos perdem o foco da aula e tentam destabilizar, esta 

rapidamente reverte este tipo de situações.” 

(Reflexão da aula da TR 11ºCSE1 - Dia 24 de novembro de 2016) 

Todo o tempo que passei a observar os meus colegas, foi tempo passado 

em formação. Os professores têm um papel particularmente relevante no 

desenvolvimento do seu conhecimento pedagógico na medida em que são 

capazes de refletir acerca da forma como o conhecimento científico é adquirido 

pelos alunos e, acerca da interação que estabelecem com o aluno, com a escola 

e com o meio (Alarcão, 1996b).  

“Concluindo, esta aula correu de forma positiva em termos de exercitação 

dos conteúdos definidos. Já no que diz respeito ao torneio, este não correu de 

forma como eu pretendia. Este tipo de “acontecimentos” merecem maior atenção 

e reflexão da minha parte, tentando encontrar estratégias que vão de acordo 

com as necessidades da TR.” 

(Reflexão da 69 e 70ª aula - Dia 17 de fevereiro de 2017) 

“Em suma, esta aula decorreu de forma satisfatória face aos vários 

conteúdos que foram introduzidos ao longo da mesma. Do meu ponto de vista, 

entendo que não deveria ter introduzido tantos conteúdos numa só aula, dado 

que o tempo de exercitação para cada exercício foi reduzido e requeria mais 

tempo para a assimilação dos vários conteúdos. Nas próximas aulas voltarei a 

exercitar os conteúdos desta aula para que os alunos possam aperfeiçoar os 

gestos técnicos.” 

(Reflexão da 67 e 68ª aula - Dia 15 de fevereiro de 2017) 
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Deste modo, Dewey (1959, cit. por Lalanda & Abrantes, 1996) refere que 

o pensamento reflexivo é a melhor maneira de pensar, pois permite examinar 

mentalmente o assunto e atribuir-lhe uma consideração séria e consecutiva, isto 

porque, “ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como 

atribuidor de sentido” (Alarcão, 1996b, pp. 175). Assim sendo, durante o primeiro 

ano de mestrado, e mais recentemente através da PC, foi sempre realçada a 

importância da reflexão, o que fez com que iniciasse o EP propriamente dito, 

consciente da importância que uma atitude reflexiva teria em relação ao meu 

desempenho, ou até mesmo ao dos meus colegas. Desta forma, adotei desde 

cedo uma postura de professor reflexivo, e para isso, fui sempre realizando 

reflexões ao longo do ano letivo.  

Estas reflexões foram incluídas no meu Diário de Bordo e revelaram-se 

uma ferramenta extremamente útil para o meu trabalho enquanto EE. Pelo facto 

de estarem organizadas no Diário de Bordo, as reflexões permitiram que eu 

assentasse ideias e descobrisse novos caminhos, ou seja, não serviram apenas 

para descrever o que acontecia nas aulas, mas sim para refletir sobre o meu 

desempenho, expressar a minha satisfação pelo empenho dos alunos e pela 

forma positiva como os exercícios por mim planeados decorriam, ou até mesmo 

o meu desagrado conforme as situações que ocorriam ao longo das aulas. 

Foi através destas reflexões que consegui ter uma visão mais clara sobre 

o que estava a acontecer nas minhas aulas, ficando com a perceção dos aspetos 

positivos e negativos, ao mesmo tempo que delineava estratégias para melhorar 

a minha ação enquanto docente. Assim, não tenho dúvidas de que a reflexão foi 

fundamental no meu desenvolvimento enquanto professor, tendo sido a base 

para todas as minhas decisões.  

A reflexão tornou-se desta forma, muito importante ao longo de todo o ano 

letivo, sendo facilmente percetível no RE. Este foi um processo de introspeção 

que acompanhou o meu EP. Schön (cit. por Alarcão, 1996a) apresenta diferentes 

conceitos como a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a 

reflexão na ação. Este último é encarado como “o processo que leva o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma 

pessoal de conhecer”. Foi com base nestes ideais que fui construindo o meu 

Diário de Bordo, onde refletia acerca das aulas da minha TR e da TR partilhada, 

das aulas dos meus colegas e do valor da observação que fazia durante as 
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mesmas. Considero que a observação e reflexão das aulas entre elementos do 

NE, fez com que nos aproximássemos para conversar sobre aspetos mais ou 

menos positivos no final de cada aula e estimulou o nosso espírito crítico perante 

a opinião do outro. 

 

4.2. Área 2 - Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

A comunidade escolar compreende todos os intervenientes do espaço 

escolar, onde se incluem os alunos, professores, funcionários, pais e 

encarregados de educação. Considerando todos os intervenientes, Graça 

(2014a, pp. 58) refere que “a lógica da integração assenta basicamente no 

processo de socialização profissional, a qual, sob o ponto de vista da experiência 

pessoal, se traduz na busca de ser aceite e reconhecido pela comunidade de 

professores, pelos alunos, pelos funcionários, pelos dirigentes da escola, pelos 

pais dos alunos como professor; de se reconhecer como professor, de se sentir 

fazer parte de uma comunidade de prática; de interiorizar os valores comuns, a 

moral colectiva, as expectativas da comunidade; de vestir e sentir-se confortável 

na pele do professor”. Batista e Queirós (2013) reforçam a ideia, pois defendem 

que a participação na escola e relação com a comunidade engloba atividades 

não letivas e tem como principal objetivo a integração do EE na comunidade 

educativa e envolvente, desempenhando tarefas com significado para os alunos 

em cooperação com os restantes membros da comunidade educativa.  

Pessoalmente considero que uma boa relação com a comunidade aliada 

a uma participação ativa nas atividades da escola, são duas das tarefas do 

docente, que não deve restringir a sua intervenção às aulas que leciona. Posto 

isto, participei ativamente na organização de algumas atividades ao longo do ano 

letivo, para que pudesse enriquecer a minha formação enquanto EE. 

 

4.2.1. Corta-Mato Escolar: XicOlimpíadas 

Atualmente, o desporto é cada vez mais parte integrante do dia-a-dia das 

pessoas e estando a escola localizada no centro de cidade de Guimarães, 

Capital Europeia do Desporto em 2013, a inclusão do desporto no seu plano de 

atividades fora das aulas é uma constante. Assim sendo, o corta-mato foi a 

primeira atividade organizada pelo GEF. Esta atividade é organizada nas 
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escolas, apesar da corrida de resistência não ser considerada a prova de eleição 

por parte dos alunos. 

 Designada de XicOlimpíadas, esta atividade realiza-se anualmente no 

final do 1º período e integra diversas modalidades do Atletismo, nomeadamente 

o corta-mato, salto em comprimento e velocidade (100 metros).  

O local escolhido para esta atividade foi a Pista de Atletismo Gémeos 

Castro e a sua escolha esteve diretamente relacionada com o elevado número 

de alunos inscritos na atividade. A pista apresenta uma área total de 18.300 m2, 

está dotada com 8 corredores em piso sintético e equipada para todas as 

modalidades do atletismo, possuindo 4 balneários com uma capacidade total de 

300 utentes em utilização simultânea, para além de uma bancada para 1200 

pessoas.  

Para divulgar esta atividade foi essencial o “passa-a palavra” através dos 

alunos e respetivos professores na sala de aula e para além disso foram afixados 

cartazes em zonas estratégicas da escola. A inscrição era feita junto do respetivo 

professor de EF, sendo que, ao dar o nome os alunos poderiam inscrever-se nas 

várias modalidades disponíveis. O regulamento das respetivas provas ficou a 

cargo do GEF. 

No dia da atividade a atribuição dos dorsais foi realizada pelos vários 

professores que integravam o GEF, incluindo os estudantes estagiários. Antes 

do início da prova, procedi à entrega de dorsais juntamente com o professor 

Francisco Magalhães. Mesmo com as fichas de inscrição já definidas houve 

lugar a alguns contratempos, dado que vários alunos tinham feito a inscrição e 

não constavam nas listas, tendo sido necessário efetuar a sua inscrição nesse 

momento. Por outro lado, apareceram alguns alunos sem inscrição prévia tendo-

-lhe sido concedida a oportunidade de participarem. No total foram entregues 

531 dorsais para a realização desta atividade. De salientar que, após a 

distribuição dos dorsais, o horário e respetivo percurso da prova não eram 

conhecidos e para além disso, surgiu uma certa indefinição por parte dos 

professores relativamente à função a desempenhar. 

No decorrer da prova, fiquei responsável por auxiliar a professora 

Manuela Brochado no salto em comprimento. No final das várias provas, os 

alunos foram medalhados do 1º ao 3º lugar em função da classificação obtida. 
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 “Este modelo de prova tem grande aceitação por parte dos nossos 

alunos, pelo que deverá ser repetido nos próximos anos. No entanto, interessa 

ressalvar que esta diversidade de disciplinas de Atletismo só é possível 

implementar face ao elevado esforço dos professores envolvidos na 

organização. (…) considerámos ser muito positivo e enriquecedor proporcionar 

este tipo de atividade aos nossos alunos, uma vez que foi possível criar um ótimo 

ambiente de competição e convívio e simultaneamente promover novas 

vivências e desafios nas diferentes disciplinas da modalidade de Atletismo. Por 

último, apraz-nos registar que a presente atividade teve um efeito muito 

mobilizador nos discentes.”  

(Relatório de atividade, 13 de Dezembro de 2016) 

A organização de um evento com esta magnitude não foi tarefa fácil para 

o GEF, uma vez que estavam inscritos mais de 500 alunos em diferentes provas 

que decorriam em simultâneo. Para que tudo isto fosse possível, a organização 

foi planeada com o devido rigor e antecedência, fruto de um grande trabalho de 

equipa, para que no dia das XicOlimpíadas tudo fluísse naturalmente.  

Pessoalmente considero que a organização e gestão deste evento foram 

extremamente enriquecedoras e ao mesmo tempo gratificantes para todos os 

que nela participaram, de forma mais ou menos ativa, incluindo não só os 

professores mas também os alunos. Foi muito bom constatar que os alunos 

estiveram bastante empenhados, sem desleixo, e que evidenciaram um enorme 

espírito competitivo e de Fair Play. Todos estiveram à altura do elevado número 

de alunos que se inscreveram, apesar dos percalços que foram surgindo.  

 

4.2.2. Torneio de Voleibol 

O GEF organizou ainda no 1º período um torneio de Voleibol, que teve a 

participação de várias TRs do ensino secundário. Embora a organização não 

fosse da responsabilidade do NE, rapidamente unimos esforços para auxiliar no 

que fosse necessário, e desta forma foram-nos distribuídas algumas tarefas.  

Aqui, ao contrário do que aconteceu nas XicOlimpíadas, a minha função 

não esteve diretamente relacionada com a organização e planeamento do 

evento propriamente dito. No entanto, durante o torneio tive a oportunidade de 

participar na organização dos jogos e na preparação das equipas, possibilitando 
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a minha visão sobre este tipo de atividade, o que mais tarde se viria a refletir 

aquando da organização de um segundo torneio.  

Na grande maioria dos jogos, as equipas não revelaram grande qualidade 

técnica e tática, o que fez com que a bola estivesse grande parte do tempo de 

jogo no chão. Este baixo nível de jogo em alunos do ensino secundário, reflete 

o pouco tempo de exercitação que os alunos vão tendo ao longo das aulas de 

EF. 

Todavia, “Do meu ponto de vista, esta atividade foi bem conseguida e foi 

visível a satisfação dos alunos por participarem neste tipo de atividade. No 

entanto, penso que no que diz respeito à organização esta deveria ter sido mais 

cuidada dado que os árbitros (alunos) nem sempre foram coerentes no exercício 

das suas funções, o que originou por vezes alguma insatisfação por parte dos 

restantes participantes.” (Reflexão do Torneio de Voleibol - Dia 16 de dezembro 

de 2016). Desta forma, a função do NE foi essencialmente gerir e supervisionar 

os vários campos e ao mesmo tempo controlar os protestos dos alunos.  

No fim do torneio foi realizada a habitual entrega de prémios, com a 

presença de todos os professores que integram o GEF, em que os alunos foram 

medalhados do 1º ao 3º lugar em função da classificação obtida. 

Esta atividade foi bastante enriquecedora, pois permitiu estabelecer uma 

ligação mais próxima com o GEF e ao mesmo tempo com toda a comunidade 

escolar, essencialmente devido ao caráter informal da minha função. 

 

4.2.3. Atividade de snowboard e ski – Serra da Estrela 

No início do 2º período, o GEF continuou a promover atividades 

desportivas, através da organização de uma atividade de dois dias na Serra da 

Estrela, cujo objetivo era proporcionar uma experiência de snowboard e ski aos 

alunos do 12º ano.  

No primeiro dia aquando da chegada à Serra, os alunos tiveram a 

oportunidade de visitar a torre e fazer o percurso de teleférico, de forma a 

visualizar as pistas onde iriam realizar a atividade no dia seguinte. Para além 

disso, observaram todo o espaço envolvente a partir do ponto mais alto da Serra, 

e ainda houve tempo para os alunos realizarem as habituais brincadeiras na 
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neve. No final do dia, os alunos fizeram uma breve visita pela Universidade da 

Beira Interior, tendo jantado na cantina da Universidade.  

  No segundo dia, os alunos tiveram a oportunidade de escolher a atividade 

que queriam realizar, podendo optar entre snowboard ou ski. Em relação à 

atividade esta começou logo pela manhã e estendeu-se também para a parte da 

tarde. Dado que foi a primeira vez que os alunos tiveram contacto com estas 

modalidades, antes de iniciar a atividade, os alunos tiveram uma breve formação 

por parte dos instrutores, a fim de facilitar a sua aprendizagem. Como foi possível 

constatar, este tipo de atividades requer bastante treino para que se possa 

desfrutar na sua plenitude. No entanto, mesmo com várias quedas ao longo da 

atividade, foi evidente a alegria com que os alunos executavam as diferentes 

modalidades. 

 No que diz respeito à minha participação, considero que foi bastante 

positiva pois para mim também foi a primeira vez que tive oportunidade de 

experimentar o snowboard, e ao mesmo tempo, ter uma dia diferente com a 

minha TR fora do espaço de aula. Para além disso foi extremamente gratificante, 

porque de certa forma permitiu fortalecer a relação com a TR e para além disso, 

criar uma relação mais próxima com os alunos. No entanto, este tipo de atividade 

requer uma organização extremamente cuidadosa, não só porque implica a 

deslocação dos alunos durante 2 dias, mas também porque apresenta um risco 

acrescido de lesões. Assim sendo, a responsabilidade do GEF estava 

aumentada, e no meu caso em particular isso foi evidente, pois pelo facto de me 

encontrar num contexto completamente diferente, senti que deveria estar mais 

atento aos alunos.  

Pessoalmente considero que este tipo de atividades são sempre 

benéficas a vários níveis, possibilitando experiências novas não só aos alunos, 

mas também aos professores, enriquecendo desta forma a sua formação 

profissional. 

 

4.2.4. Olimpíadas da Matemática  

A 13º edição do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos realizou-se 

no Pavilhão Multiusos da cidade de Guimarães, tendo sido previamente 
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organizada por vários professores da disciplina de matemática de diversas 

escolas do concelho, incluindo a ESFH. 

Devido ao elevado número de participantes neste Campeonato, os 

professores envolvidos na sua organização entenderam que seria pertinente 

criar uma zona no Pavilhão, onde cada uma das escolas organizadoras pudesse 

colocar alguns stands, de forma a divulgar as diversas vertentes de ensino de 

que dispõem, proporcionando atividades extra para aqueles que iam sendo 

eliminados da competição. No seguimento desta ideia o NE de EF da ESFH foi 

convidado a criar um stand, cujo objetivo era divulgar o trabalho desenvolvido ao 

nível do exercício físico na escola e para além disso, sensibilizar os participantes 

dos Jogos Matemáticos para a importância da atividade física. Desde logo o NE 

demonstrou total disponibilidade para participar neste evento, para o qual 

preparou tudo com o máximo rigor e entusiasmo. No entanto, não posso deixar 

de referir que tanto eu como os restantes elementos do NE, estávamos um pouco 

apreensivos com a recetividade dos alunos para o nosso stand, isto porque 

poderiam não entender a mensagem que estávamos a tentar transmitir, e 

consequentemente não aderir às atividades que propúnhamos.  

O nosso stand incluía um circuito com uma série de exercícios de treino 

funcional, para que todos os participantes pudessem experimentar.  

A atividade decorreu ao longo de todo o dia, sendo que algumas das 

alunas que participavam nos projetos de estudo do NE de EF, foram convidadas 

a realizar uma demonstração de um circuito com vários exercícios funcionais, 

utilizando diferentes materiais existentes na escola. Posteriormente, os alunos 

tiveram a oportunidade de realizar os exercícios propostos com a ajuda dos 

professores e das alunas em questão, experimentando cada um dos materiais 

previamente cedidos pela ESFH. 

Apesar do receio inicial, a verdade é que o nosso stand acabou por atrair 

muitos dos participantes do evento, incluindo alunos mas também professores. 

Destaco ainda o facto de muitas das pessoas que nos visitaram pertencerem a 

diferentes faixas etárias, fazendo com que conseguíssemos transmitir a 

mensagem a diferentes gerações que por ali passaram.   

Desta forma, considero que a iniciativa de levar para uns Jogos 

Matemáticos um stand de desporto, foi muito bem aceite por todos os 

participantes no evento, o que fez com que eu e os restantes elementos do NE 
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acabássemos o dia com o sentimento de “dever cumprido” e ao mesmo tempo, 

gratos pela oportunidade que nos foi concedida para demonstrar um pouco do 

trabalho que estávamos a desenvolver na ESFH. Para além disso, foi muito bom 

perceber que, de certa forma, conseguimos despertar o interesse pelo exercício 

físico em alunos de todo o País. 

 

4.2.5. Torneio de Basquetebol 

 O torneio de basquetebol foi organizado pelo NE. Este evento é um dos 

preferidos dos alunos, portanto a adesão é sempre muito elevada. Este ano não 

foi exceção e a adesão foi enorme.  

Este torneio foi uma atividade escolhida pelo GEF, porém, importa referir 

que no início eu e os outros elementos do NE projetámos um torneio de futsal e 

não de basquetebol. No entanto, esse torneio não foi aprovado pela Direção da 

ESFH, uma vez que, em anos anteriores alguns alunos externos à ESFH, 

deslocavam-se até às nossas instalações de forma a assistir aos jogos 

provocando a desordem no recinto. Foi por este motivo que a PC rapidamente 

sugeriu que ficássemos encarregues da organização de um torneio de 

basquetebol, que já havia sido aprovado e constava no Plano Anual de 

Atividades do GEF. Desde logo aceitamos o desafio que a PC nos propôs, e 

durante o 2º período começamos a trabalhar na organização desse evento que 

ficou marcado para o último dia de aulas desse mesmo período.  

Conscientes da responsabilidade que a organização de um evento desta 

dimensão acarreta, começamos por definir todos os contornos do torneio, 

incluindo o tipo de competição, a formação das equipas, a gestão dos espaços 

e o respetivo regulamento. Para além disso, fomos divulgando o torneio através 

da afixação de cartazes (Anexo VII) em zonas estratégicas da escola, e 

entregando as fichas de inscrição a todos os professores de EF, com 

antecedência, para que estes pudessem inscrever os seus alunos. 

Apesar de todo este trabalho prévio de divulgação do evento, nunca 

pensei que um torneio de basquetebol tivesse tanta procura por parte dos 

alunos, essencialmente por considerar que nesta faixa etária muitos deles têm 

outros interesses e na maior parte das vezes descuram o exercício físico e a 

competição. No entanto, ao todo participaram na atividade 210 alunos, fazendo 
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um total de 42 equipas compostas por 5 elementos. Este número de 

participantes excedeu todas as nossas expectativas. 

“Dado o elevado número de inscrições dos diferentes anos e géneros 

foram realizadas três competições distintas: Torneio masculino de décimo ano; 

masculino de décimo primeiro e décimo segundo ano e, um torneio feminino com 

todos os anos presentes.” 

(Relatório de atividade, 4 de Abril de 2017) 

Para que tudo isto fosse possível há que destacar o envolvimento dos 

restantes alunos da escola. A comunidade educativa aderiu em força com o 

intuito de apoiar os alunos participantes. Este apoio proporcionou um ambiente 

fantástico dentro do pavilhão, retratando o verdadeiro espírito do desporto. Para 

além disso, o apoio de algumas das alunas das nossas TRs residentes foi 

fundamental, pois auxiliaram-nos na montagem dos campos e nas mesas dos 

jogos. Desta forma, “Todos os jogos decorreram dentro da normalidade e sem 

qualquer ato indisciplinar a registar. As equipas vencedoras foram as TRs do 

10ºCT3, 12ºCT8 a nível das competições masculinas e o 11º CSE1 da 

competição feminina.”  

(Relatório de atividade, 4 de Abril de 2017) 

Apesar de ter sido difícil encontrar alunos disponíveis para arbitrar todos 

os jogos, no final do evento fiquei com a sensação de que a atividade decorreu 

com enorme envolvimento de todos os presentes, com grande assistência nas 

bancadas e sentido de Fair Play durante todos os jogos.  

Por fim, realçar que a organização deste torneio foi mais uma forma de 

continuar a integração do NE, e a minha em particular na comunidade escolar, 

estabelecendo contacto com novos alunos através deste evento.  

 

4.2.6. Batismo do Surf 

Com o intuito de proporcionar novas experiências aos alunos, a escola 

apostou em desportos diferenciados ao longo do ano, para cada um dos anos 

de escolaridade. Assim sendo, após o primeiro contacto com os desportos de 

neve do 12º ano que se realizou com a visita à Serra da Estrela no 2º período, o 

3º período deu lugar ao batismo do surf para os alunos de 11º ano. Esta atividade 
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foi desenvolvida pelo GEF que desde logo solicitou a colaboração do NE de EF, 

para acompanhar os alunos nesta atividade que decorreu na praia de 

Matosinhos, apesar de não termos estabelecido contacto prévio com os alunos 

deste ano de escolaridade. Considero que a nossa intervenção fez todo o 

sentido, por se tratar de uma atividade desportiva em meio aquático envolvendo 

87 alunos, o que requeria uma atenção redobrada por parte dos professores. 

Para gerir melhor os recursos disponíveis, os 87 alunos foram divididos 

em quatro grupos, sendo que cada um dos grupos realizou a atividade em 

horários diferentes. Desta forma, para o NE de EF esta atividade subdividiu-se 

em dois momentos. A parte da manhã, em que estávamos responsáveis por 

dinamizar algumas atividades que decorriam na praia, com os grupos que não 

estavam na água a ter a aula de surf, e a parte da tarde, durante a qual estivemos 

na água a auxiliar o professor de surf com os dois grupos de alunos que ainda 

não tinham realizado a atividade, garantindo assim uma maior segurança para 

os praticantes. 

Este tipo de iniciativa por parte do GEF é uma excelente forma de retirar 

os alunos da sua rotina diária e zona de conforto, proporcionando vivências 

desportivas diferentes das habituais modalidades lecionadas na escola.  

Foi com enorme satisfação que cheguei ao final do dia, pois para além da 

colaboração durante a atividade, tive a oportunidade de experimentar um 

desporto com o qual nunca tinha contactado e fortalecer a minha relação com a 

comunidade escolar. 

 

4.2.7. Xico em Movimento – Pedipaper 

 Com a aproximação dos exames nacionais que se realizam no final do 

ano letivo para os alunos do 11º e 12º ano, a escola costuma proporcionar um 

dia diferente, através da realização de um Pedipaper no último dia de aulas, com 

tema e local a definir. Este ano o local escolhido foi o Monte da Penha e contou 

com a participação de muitos estudantes. 

Os alunos deslocaram-se para o Monte da Penha através do teleférico 

existente na cidade. O percurso desde a escola até à entrada do teleférico foi 

feito a pé dada a proximidade entre os locais. À chegada ao teleférico, para 

tornar o tempo de espera menos monótono, a escola contratou um grupo de 
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“rope skipping”, que fez as delícias dos alunos com as suas acrobacias, e uma 

banda que interpretou vários temas. A subida de teleférico foi bastante divertida 

para todos, e em especial para aqueles que nunca tiveram oportunidade de a 

realizar. Do teleférico conseguimos olhar a cidade de uma perspetiva diferente, 

proporcionando um momento único aos alunos. À chegada, os alunos realizaram 

um Pedipaper com a colaboração do respetivo Diretor de TR e Professor de EF. 

O Ponto de partida era o Centro Escutista de Guimarães – Penha, a partir do 

qual os alunos se deslocavam até aos 16 postos tentando responder às 

perguntas e regressavam ao ponto de partida. 

Após a conclusão da prova os professores realizaram um piquenique na 

Penha com os alunos. Este foi o último momento que passei com a TR que 

acompanhei ao longo de todo o ano letivo. Penso que a despedida, daqueles 

que afinal foram os meus primeiros alunos, não poderia ter ocorrido de melhor 

forma. Apesar dos momentos incríveis que passei com eles neste dia, fruto da 

relação de proximidade que fui construindo com a TR ao longo do meu percurso 

enquanto EE, reconheço que no fundo esta foi a minha despedida de um ano 

fantástico em que muito aprendi e que me permitiu compreender melhor o que é 

ser professor. 

 

4.2.8. Xico Fun Camp 

 Quando julgava que a minha atividade enquanto EE tinha terminado, o 

NE de EF recebeu um convite para participar na última atividade organizada pelo 

GEF, que era somente direcionada para os alunos que frequentavam o 10º ano. 

Esta atividade foi organizada com o intuito de proporcionar a este ano de 

escolaridade uma atividade também ela diferente das habituais realizadas na 

escola. Sendo assim, o GEF organizou um acampamento de dois dias na 

Barragem da Queimadela em Fafe, em que os alunos tiveram a oportunidade de 

experimentar Canoagem, Rappel, Escalada, percurso de BTT, Tiro com Arco, 

Slackline e ainda um Trilho. 

Nesta atividade participaram 104 alunos, o que envolveu uma grande 

cooperação entre os poucos professores que se disponibilizaram para os 

acompanhar. Apesar de sentir que tinha uma responsabilidade acrescida por se 

tratarem de atividades radicais, o primeiro dia na barragem não podia ter 
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decorrido de melhor forma. Os alunos foram divididos por grupos que iam 

rodando pelas diferentes atividades. No final do dia houve um grande convívio 

no parque de campismo onde todos jantamos. Posteriormente houve ainda 

tempo para um Karaoke, onde os alunos tiveram a oportunidade de mostrar os 

seus dotes musicais, tornando-se um momento de convívio e de grande diversão 

para todos. 

Durante a noite, choveu intensamente, o que nos obrigou a repensar o 

programa previsto para o dia seguinte. No entanto, ao amanhecer a chuva tinha 

acalmado o que fez com que continuássemos a desenvolver as atividades 

previstas. Estes dois dias foram muito divertidos para os alunos, pois puderam 

adquirir novos conhecimentos e vivências desportivas devido à grande variedade 

de desportos radicais disponível.   

Para mim, esta atividade apesar de ter sido a última, conseguiu também 

superar as minhas expectativas, isto porque pude experimentar diversas 

atividades com as quais nunca tinha contactado, marcando assim o final do meu 

EP. Penso que esta etapa da minha formação acabou da melhor forma possível, 

com muito desporto e alegria estampada no rosto dos alunos.  

Espero que este tipo de iniciativas organizadas para os alunos do ensino 

secundário, possam continuar a fomentar nos próximos anos o gosto pelo 

desporto na escola, e dar o seu contributo para que os alunos encarem o 

desporto como uma prática do dia-a-dia. 

 

4.2.9. Desporto Escolar – Badmínton 

 O desporto escolar é uma ferramenta importante para o desenvolvimento 

e valorização das crianças e jovens, sendo portanto encarado como um meio 

pedagogicamente rico. Este confere assim, uma oportunidade de 

desenvolvimento das capacidades físicas e cognitivas, que vão ao encontro da 

missão da escola. Dada a conjuntura atual, muitas famílias não conseguem 

suportar as despesas inerentes à prática desportiva fora da escola, e desta 

forma, o desporto escolar desempenha um papel fundamental, pois proporciona 

aos alunos oportunidades desportivas diferenciadas de forma gratuita.  

Nas normas orientadores do EP (Matos, 2014) refere que o EE deve 

colaborar nas atividades de desporto escolar desenvolvidas na escola. Apesar 
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de existirem várias modalidades como opção para o desporto escolar na ESFH, 

nomeadamente Ténis, Voleibol, Futsal e Badmínton, a minha participação foi 

através da modalidade de Badmínton, isto porque os treinos desta modalidade 

decorriam num horário compatível com o meu. 

Durante todo o ano acompanhei a equipa de Badmínton que era composta 

por 32 alunos, dos quais 19 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino. A 

competição era feita de forma individual e por equipas. O quadro competitivo 

(Anexo VIII) era composto por três séries, sendo que a ESFH competia na série 

B. O meu papel era essencialmente acompanhar a equipa durante os treinos, 

auxiliando a Professora Natália Mendes que era a responsável pela equipa, e 

para além disso, sempre que possível, acompanhar as quatro competições. 

O facto de marcar presença nos treinos desta modalidade fez com que 

aperfeiçoasse o meu conhecimento sobre Badmínton, uma vez que, esta não 

era uma modalidade que dominava. Adicionalmente, saliento a forma como a 

professora responsável treinava os alunos. Esta fez com que eu aprendesse 

ainda mais sobre o ensino da modalidade.   

Para além disso, ao participar nos torneios entre escolas pude perceber 

melhor a importância que os alunos atribuíam à competição e à interação que se 

estabelecia entre jovens de diferentes escolas.  

A participação neste tipo de atividades é muito importante para suportar a 

componente social do desporto. Não só porque proporciona novas experiências 

aos alunos, como cria a oportunidade para que estes possam estabelecer 

ligações tanto com os professores como com outros alunos de outras escolas. É 

um contexto diferente do da sala de aula, onde os alunos aprendem e, acima de 

tudo, vivenciam experiências distintas. 

No fundo, o trabalho que desenvolvi no desporto escolar permitiu-me 

aproximar dos alunos que já conhecia da ESFH e estabelecer novas relações, 

contribuindo para a minha integração na comunidade escolar. 

 

4.2.10. Direção de TR 

 Segundo as Normas Orientadoras do EP, descritas por Matos (2014) o 

EE deve ser capaz de “Recolher e organizar a informação relativa à função de 
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Diretor de TR; Participar nos Conselhos de TR em que realiza a PES1; Elaborar 

o relatório do trabalho desenvolvido no acompanhamento da Direção de TR.” 

Uma vez que a PC era a diretora de TR da minha TR residente, fui 

acompanhando o trabalho relativo à Direção da minha TR ao longo do ano, com 

o intuito de “compreender o papel de director de TR na sua relação com os pares, 

sob o ponto de vista administrativo e de gestão de relações humanas enquanto 

responsável pela área não disciplinar” Matos (2014, p.6). 

Apesar do meu entusiasmo inicial por fazer parte integrante da Direção 

de TR, o meu contributo foi essencialmente através de funções administrativas, 

nomeadamente com marcação e justificação de faltas, e elaboração de 

notificações para os pais. Para que pudesse realizar estas funções, a primeira 

participação na Direção de TR “(…) teve como objetivo explorar como funciona 

o programa “Alunos”, quais as funções que este ostenta e como se processa a 

marcação e justificação de faltas.” 

(Reflexão da 1ª Participação na direção de TR - Dia 12 de outubro de 2016) 

Ao longo do ano tive ainda oportunidade de acompanhar a forma como a 

PC desempenhava a sua função de diretora de TR. Esta não se limitava à parte 

administrativa, o que fez com que assistisse frequentemente a várias conversas 

informais que a PC tinha com alguns alunos individualmente, a fim de repreender 

algumas atitudes ou com o objetivo de divulgar informações relativas a 

atividades escolares e Exames Nacionais. Por outro lado, a PC tinha uma 

preocupação constante em informar os Encarregados de Educação sempre que 

surgisse uma situação anómala, sendo que para isso, disponibilizava a quarta - 

-feira como dia para o atendimento dos Encarregados de Educação. Nestas 

situações a minha participação não era tão ativa. 

Desta forma, considero que o meu trabalho em relação à direção de TR 

ficou aquém das minhas expectativas, tendo desempenhado várias funções 

gerais, como “ (…) marcar e justificar faltas, enviar e-mails aos encarregados de 

educação dos alunos que já apresentam um número considerável de faltas 

alertando-os para esta situação.” (Reflexão da 2ª Participação na direção de TR 

- Dia 2 de novembro de 2016), e poucas das que dizem respeito especificamente 

ao diretor de TR. 

                                                           
1 PES – Prática de Ensino Supervisionada 
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4.2.11. Conselho de TR 

Acompanhar as reuniões do Conselho de TR foi mais uma das tarefas que 

enriqueceu o meu desenvolvimento enquanto docente, pois permitiu que 

aprendesse mais sobre o funcionamento do processo de avaliação dos alunos. 

A PC era extremamente exigente na organização destas reuniões, tendo tudo 

previamente preparado para que no dia da reunião tivesse toda a informação 

necessária com ela, desde as avaliações de cada disciplina, propostas de 

classificação das diferentes disciplinas, classificações do ano letivo e período 

anterior, bem como as respetivas médias dos alunos. 

Estas reuniões da TR do 12º LH1 eram dirigidas pela diretora de TR, e 

contavam com a presença de todos os professores das diversas disciplinas. 

Todos os professores se conheciam de anos letivos anteriores, o que 

proporcionava um ambiente agradável e descontraído durante as reuniões. 

Durante os conselhos de TR fui sempre anotando as opiniões que cada 

professor manifestava em relação aos alunos e para além disso, sempre que 

solicitado emitia a minha opinião sobre o comportamento da TR. Na parte final 

destas reuniões, a diretora de TR fazia uma pequena revisão juntamente com os 

restantes professores de forma a organizar e a definir o que seria relatado em 

ata. 

“Este foi o primeiro conselho de TR no qual tive a oportunidade de 

participar. A ordem de trabalhos desta sessão teve como objetivo a atribuição 

das classificações e respetivas avaliações individuais dos alunos. Este conselho 

foi dirigido pela diretora de TR que confirmou as classificações que os 

professores atribuíram a cada aluno e, de seguida, os professores presentes 

foram convidados a emitir a opinião sobre cada um dos alunos e quais os 

aspetos que estes devem melhorar no próximo período.” 

(Reflexão da reunião do conselho de TR - classificações 1º período - Dia 19 de 

dezembro de 2016) 

 Ao longo destas reuniões verifiquei que apesar das notas que cada um 

dos professores das diferentes disciplinas propunham, estas classificações não 

passavam disso mesmo, propostas, uma vez que estavam sujeitas a alterações 

em conselho de TR caso se justificasse. 
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Esta foi uma experiência bastante enriquecedora pois tive a oportunidade 

de emitir a minha opinião, em vários momentos, sobre os alunos. Por vezes, e 

no meu caso particular, sendo EE de EF refletia sobre os aspetos que me 

permitiriam ter uma relação mais próxima com os alunos e sobre a melhor 

maneira de os conseguir motivar para as aulas, o que nem sempre foi possível 

face às personalidades particulares de muitos deles. Desta forma considero que 

os momentos de conselho de TR contribuíram para que fosse compreendendo 

melhor os alunos, e ajustando a minha atitude ao longo do ano letivo, de forma 

alcançar os objetivos pretendidos. 

 

4.3. Área 3 - Desenvolvimento Profissional 

 Esta última área “engloba atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação” 

(Matos, 2014, pp. 7). 

 No decorrer do meu EP, o convívio com a PC, o GEF e o NE foi crucial 

para o meu desenvolvimento enquanto futuro Professor de EF. Tanto nas 

atividades, como nas reuniões de GEF e de NE, a troca de experiências, partilha 

de conhecimentos e opiniões foi uma constante. Foi desta forma que aprendi 

imenso sobre a cultura do professor de EF. Este deve envolver-se com os alunos 

que se vão aproximando, assumindo sempre o caráter de professor, tal como 

manda a hierarquia da escola. Foi com a participação neste contexto, e 

convivência com este grupo, que comecei a construir a minha identidade 

profissional, pois tal como afirma Nóvoa (1991, pp. 18) “ a identidade profissional 

não pode ser dissociada da adesão dos professores ao projeto histórico da 

escolarização, o que funda uma profissão que não se define nos limites internos 

da sua atividade”. 

 Outra das estratégias que adotei para o meu desenvolvimento enquanto 

professor foram os diários de bordos, pois considero que este formato permitiu 

que refletisse não só sobre as minhas aulas mas também sobre as aulas que 

observava e o espaço escolar. De forma a completar esta análise, tentei 

confrontar os problemas que ia encontrando com o suporte teórico, fazendo com 
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que fosse possível fundamentar as minhas tomadas de decisão com o que está 

descrito na literatura.  

O desenvolvimento de competências de argumentação e comunicação 

(quer escritas, quer orais), foi possível através de conversas informais com o NE 

proporcionadas pela PC, e com a lecionação das aulas e dos treinos de 

Badmínton no desporto escolar. Por outro lado, realizei formações específicas 

em Dança, Judo e Nutrição, que muito contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional. 

Por último, mas não menos importante, após constatar que a maior parte 

dos alunos da minha TR não praticavam exercício físico, desenvolvi um estudo 

de investigação-ação, para tentar compreender qual a influência de um 

programa de exercício físico na aptidão física e composição corporal, isto porque 

segundo Graça (2014b, pp. 7) “desenvolver uma atitude investigativa sobre a 

própria prática, ou identificar temas relevantes oriundos de problemas práticos 

são requisitos de elevada exigência e de difícil cumprimento que se colocam aos 

programas de formação de professores, mas que muitas vezes nos surpreendem 

com respostas muito ricas, muito criativas e de grande valor formativo”. Este 

estudo foi mais um aspeto que contribuiu para o meu desenvolvimento 

profissional e corresponde ao 5º capítulo deste RE. 

 

4.3.1. Formação de Dança 

A Dança surge no PA do ensino secundário, como uma excelente forma 

de proporcionar aos alunos novas experiências, sensações e aprendizagens, 

impossíveis de adquirir com outras modalidades. Um dos aspetos mais 

relevantes é a música, que desde logo torna esta atividade diferente das demais, 

e é por si só um fator de motivação extra. Por outro lado, a dança permite aos 

alunos adquirir competências a nível da compreensão rítmica e temporal.  

Apesar do seu valor, os professores de EF descuram um pouco a sua 

formação nesta área e para tentar colmatar certas falhas, uma vez que iríamos 

lecionar Dança, a PC sugeriu que frequentássemos esta formação que viria a 

ser extremamente útil para todo o GEF. As danças abordadas nesta formação 

foram o Merengue, Cha-Cha-Cha, Samba de Salão e Jive. 
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“A parte prática iniciou-se pela apresentação da estrutura rítmica da 

música a adotar numa aula de Dança e a respetiva contagem dos tempos e 

frases musicais. De seguida, passamos à exploração dos skils básicos, às 

diferentes formas de conjugação e respetivas sequências coreográficas a adotar, 

salientando-se as opções bilaterais. A este nível, todos os presentes se 

entusiasmaram num ritmo latino, respondendo de forma francamente positiva 

aos diferentes desafios que se iam lançando. Relativamente às Danças Sociais, 

iniciamos o trabalho pelo Cha Cha Cha, tendo sido abordados os passos para o 

homem e para a mulher e os comandos que constam do programa, bem como 

as progressões pedagógicas e estratégias de motivação. Da mesma forma se 

procedeu no que se refere ao Merengue e Samba de Salão. Relativamente ao 

Jive, por questão de falta de tempo, apenas foi apresentado o passo base.”  

(Relatório de atividade, 16 de Novembro de 2016) 

  Esta formação foi bastante importante dado que foram aprofundados os 

vários passos de cada um dos estilos de dança. Dessa forma, os professores 

ficaram a perceber melhor o que caracteriza cada estilo e a melhor forma de o 

ensinar aos alunos. No meu caso, tenho a plena consciência de que tenho muita 

dificuldade no domínio dos tempos e passos musicais, e por isso foi bastante 

benéfico a minha participação para que pudesse melhorar o meu conhecimento 

sobre aquilo que caracteriza cada estilo.  

Apesar de todo o meu empenho durante a formação, no final senti que 

ainda não estava completamente preparado para lecionar dança à minha TR, 

pois entendo que para ensinar alguém é necessário dominar o conteúdo, e dessa 

forma conseguir transmitir a informação. No entanto, considero que a formação 

foi muito útil para todos e entendo que ao participar neste tipo de iniciativa 

enriqueço a minha formação profissional.  

 

4.3.2. Palestra “Nutrição Consciente” 

A escola é um local privilegiado e decisivo para a promoção da saúde, 

nomeadamente para o ensino e prática diária de uma alimentação saudável e 

de atividade física. No entanto, no início do ano letivo verifiquei que muitos dos 

alunos da escola apresentavam maus hábitos alimentares e excesso de peso, 

não usufruindo das refeições disponibilizadas pela cantina da escola, recorrendo 
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frequentemente aos cafés circundantes para poder ter acesso a bolos e 

refrigerantes. 

Pelo facto de considerar que a alimentação dos adolescentes deve 

sustentar o crescimento, promover a saúde e ser agradável, isto porque, durante 

a adolescência, existem várias alterações de natureza fisiológica e hormonal que 

afetam as necessidades nutricionais, tal como um crescimento rápido e ganhos 

de massa muscular e óssea, decidi organizar uma palestra denominada de 

“Nutrição Consciente” para todos os alunos que faziam parte do meu estudo. 

Porém, após a apresentação desta ideia à PC, achamos por bem alargar a 

participação nesta palestra a toda a comunidade escolar. Para organizar esta 

palestra contei com a colaboração do NE. 

Para isso convidei a Nutricionista Carla Freitas, que trabalha este tema 

junto de jovens adultos em escolas do concelho de Guimarães, para organizar 

uma sessão sobre hábitos alimentares saudáveis. Quando lhe expliquei o 

objetivo, a nutricionista ficou muito agradada com o desafio e propôs-se a 

orientar o seu discurso para o açúcar que está presente em quase todos os 

alimentos servidos nos cafés e pastelarias.  

“Na parte inicial da sua comunicação, a Nutricionista começou por falar 

da roda dos alimentos e dos seus constituintes, assim como das porções diárias 

recomendadas para cada grupo de alimentos. Nesse seguimento foi abordada a 

importância do pequeno-almoço, bem como o tipo de alimentos a consumir nesta 

fase do dia, sendo que a importância das restantes refeições não foi esquecida. 

Para ilustrar bem que alimentos escolher e como elaborar cada uma das 

refeições, foi explicado através de imagens como ler os rótulos e como construir 

o prato. Na parte fundamental da palestra, a Nutricionista focou-se 

essencialmente nas gorduras e nos açúcares presentes nos alimentos que 

consumimos diariamente, de forma a consciencializar e alertar os alunos para 

que optem por alimentos mais saudáveis. Para finalizar, o exercício físico aliado 

à nutrição foi o tema abordado, de forma a esclarecer a plateia da importância 

de juntar ao exercício físico uma alimentação saudável.” 

 (Relatório de atividade, 8 de Março de 2017) 

Durante a palestra, os alunos estavam muito entusiasmados com os 

esclarecimentos que a Nutricionista estava a prestar, e para além disso, percebi 
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que esta conseguiu despertar o interesse dos alunos pelo tema, o que fez com 

que estes colocassem questões frequentemente. Assim sendo, penso que esta 

palestra permitiu melhorar a capacitação dos jovens para a tomada de decisões 

saudáveis no momento da escolha e consumo de alimentos. Esta melhoria torna-

se muito importante, uma vez que o ambiente que rodeia os alunos dificulta a 

sua escolha.  

No entanto, se as escolas forem locais onde existe um oferta alimentar 

contrária ao que é ensinado e preconizado no interior das salas de aulas, torna-

se difícil a missão do professor, e neste caso em particular da Nutricionista. 

Desta forma, nos últimos anos, têm sido produzidas diversas orientações pelo 

Ministério da Educação, para que a oferta de alimentos no interior das escolas 

seja cada vez mais saudável, sem perder contudo o seu sabor e diversidade. 

 

4.3.3. Formação de Judo para Professores de EF 

A estimulação psicomotora do aluno é extremamente importante, e 

através do Judo o aluno pode experimentar novos movimentos e até mesmo 

melhorar a sua coordenação motora. Essa possibilidade tem uma influência 

direta no desempenho escolar dos alunos, uma vez que, por norma, os alunos 

com uma melhor coordenação motora, tendem a explorar ainda mais as suas 

habilidades corporais, melhorando o seu autoestima, a autoconfiança e 

consequentemente o rendimento escolar. Sabendo que os principais objetivos 

do Judo são fortalecer o corpo, a mente e o espírito de forma integrada, para 

além de desenvolver técnicas de defesa pessoal, este surge no PA do ensino 

secundário da ESFH. 

No entanto, tal como acontecera com a Dança, a grande maioria dos 

professores de EF não estavam à vontade com a modalidade, isto porque o Judo 

não fez parte da sua formação inicial e para além disso, raramente surge a 

oportunidade de realizar uma formação nesta área. Desta forma o NE propôs ao 

GEF no início do ano, através do plano anual de atividades do NE, a organização 

de uma formação de Judo. Inicialmente esta formação era dirigida somente para 

os professores de EF da ESFH, todavia, o NE decidiu alargar a participação a 

todos os professores de EF das escolas do concelho de Guimarães. Para isso, 
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enviámos um convite por e-mail para todas as escolas do concelho, de forma a 

que estas pudessem notificar os seus professores de EF para participarem. 

Para realizar esta formação, que tinha como tema “O Ensino do Judo na 

Escola”, o NE convidou o Professor Doutor Rui Veloso, que foi nosso professor 

da Didática de Judo na FADEUP. Esta formação incluía uma breve caraterização 

da modalidade, Jogos de Oposição, Técnicas no Solo e em Pé – Progressões 

de Aprendizagem, e ainda Luta no Solo. Apesar da qualidade do programa e de 

todo o nosso esforço na divulgação da formação, esta contou com um número 

reduzido de participantes. 

“Esta formação foi organizada com o objetivo de facultar aos professores 

ferramentas para o ensino do Judo na escola e para isso foi convidado o 

Professor Dr. Rui Veloso, figura muito conhecida e respeitada do Judo nacional. 

O início da sessão foi direcionada para os jogos lúdicos em pé e no solo que 

estão mais orientados para a iniciação da modalidade.  

Com o desenrolar da sessão foram sendo apresentados exercícios pelo 

professor que eram demonstrados pelos alunos convidados. Após apresentar as 

formas de introduzir o Judo, o professor passou então para as técnicas de 

imobilização, mais uma vez aliando a explicação à demonstração realizada pelos 

alunos.  

Depois de um pequeno coffee breack seguiram-se as quedas específicas 

do Judo assim como algumas projeções básicas. Para finalizar a formação 

houve ainda tempo para o ensino de algumas técnicas de defesa pessoal em 

casos de assaltos com armas brancas.”  

(Relatório de atividade, 22 de Março de 2017) 

É ainda importante salientar que a colaboração de alguns alunos foi 

fundamental para a demonstração das diferentes técnicas que o professor ia 

introduzindo. Desta forma, foi sempre possível associar a explicação à 

demonstração, o que tornou todos os conceitos, técnicas e estratégias mais 

compreensíveis para os formandos. Esta formação foi muito bem conseguida, 

tendo sido abordados vários conteúdos a serem posteriormente lecionados nas 

aulas de EF.  

Apesar da formação não ter tido muita adesão, considero que o NE se 

deve sentir extremamente satisfeito por ter conseguido organizar um evento com 
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esta qualidade, contando com a colaboração de uma das referências da 

modalidade a nível nacional. Esta formação viria a ser extremamente útil para 

todos os professores que aderiram. 
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5. Estudo de Investigação 

5.1. Efeitos do programa de exercício físico na aptidão física e na 

composição corporal 

5.1.1. Resumo 

O presente estudo surgiu após verificar que a maior parte dos alunos da minha 

turma não praticava exercício físico para além das aulas de Educação Física. Os 

objetivos fundamentais da sua realização são (i) perceber se um programa de 

exercício físico melhora a aptidão física e a composição corporal dos alunos da 

Escola Secundária Francisco de Holanda e ainda (ii) avaliar a predisposição dos 

alunos para a prática do exercício físico no futuro. Neste estudo participaram 20 

alunos do sexo feminino, do 10º ao 12º ano, com idades compreendidas entre 

os 16 e 19 anos. Este grupo foi submetido a um programa de treino durante 12 

semanas com duas sessões semanais de 60 minutos, em que a parte inicial (20 

minutos) era composta por um circuito de Treino Funcional, seguindo-se o Treino 

de Futsal (40 minutos). Para avaliar a aptidão física e a composição corporal dos 

alunos, foi utilizada a bateria de testes Fitnessgram e a balança Tanita 

respetivamente. A predisposição dos alunos para a prática do exercício físico 

após o final do estudo foi avaliada através da aplicação dos questionários: 

Atitudes Face ao Exercício, Benefícios e Custos do Exercício Físico, Intenção de 

Prática de Exercício Físico e Perceção de Controle Comportamental. Para a 

descrição e caracterização das diferentes variáveis foi utilizada a estatística 

descritiva de frequência (absoluta e relativa). A eficácia do programa foi avaliada 

através do teste t de medidas repetidas. A análise estatística foi realizada através 

do software estatístico SPSS 24.0. Os resultados do estudo revelam que a 

aplicação de um programa de exercício físico melhora os níveis aptidão física e 

composição corporal dos alunos e para além disso, revela um impacto positivo 

na forma como estes passaram a ver a importância da prática de exercício físico 

regular. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EXERCÍCIO FÍSICO; APTIDÃO FÍSICA; TREINO 

FUNCIONAL; FUTSAL; FITNESSGRAM. 
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5.1.2. Abstract 

The present study was conducted after realizing that the majority of the students 

in my class didn’t practice any exercise besides the Physical Education classes. 

The main goals behind it are (i) realizing if an exercise program will improve the 

physical capability and body composition of Francisco de Holanda High School 

students and (ii) assess the predisposition of the students towards exercising in 

the future. The ones who took part in this study were 20 female students between 

the 10th and 12th grade, with ages comprehended between 16 and 19. A 12 

week training program was applied to this group with 2 weekly sessions lasting 

for 60 minutes, where the first 20 minutes consisted of a functional circuit followed 

by 40 minutes of indoor soccer. To evaluate the physical capability and body 

composition of the students the Fitnessgram tests were used alongside with a 

Tanita scale. After the conclusion of the study the predisposition of the students 

towards exercising was evaluated through the following inquiries: Attitudes 

Towards Exercise, Costs and Benefits of Exercising, Intention Behind Exercising 

and Perception of Behavioural Control. To describe and characterize the various 

variables frequency descriptive statistics were used (relative and absolute). The 

efficiency of the program was evaluated through the Paired Samples T Test. The 

statistical analysis was done with the SPSS 24.0 software. The results of the 

study reveal that the application of an exercising program improve the physical 

capability levels and body composition of the students. Besides this they also 

show a positive impact in the way students started looking at regular exercise. 

 

KEYWORDS: EXERCISE; PHYSICAL CAPABILITY; FUNCTIONAL TRAINING; 

INDOOR SOCCER; FITNESSGRAM. 
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5.1.3. Introdução 

No âmbito do estágio profissional do Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, foi realizado um Estudo de Investigação 

com o intuito de contribuir para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

O presente estudo situa-se no quadro das tarefas inerentes à Área 3 – 

Desenvolvimento Profissional. A mesma advoga que o EE deve recorrer à 

investigação como forma de entender, informar e potenciar a sua prática de 

ensino na escola.  

Para perceber as razões que levaram à realização deste trabalho, é 

importante compreender em primeiro lugar que a sociedade moderna tem sofrido 

enormes alterações no estilo de vida, por força do desenvolvimento económico, 

social, cultural, próprio dos países industrializados, proporcionando à população 

uma melhoria da qualidade de vida. No entanto, segundo Gomes (2010) o 

crescimento significativo da indústria alimentar ao longo dos últimos anos 

promoveu o aumento dos alimentos processados com elevado aporte calórico 

contribuindo, desta forma, para a obesidade a nível mundial. Por outro lado, 

Wanderley & Ferreira (2010) referem que o modo de vida mais urbano que se 

verifica nos dias de hoje, bem como a crescente invasão dos mass media e do 

desenvolvimento tecnológico promove a inatividade física e um estilo de vida 

cada vez mais sedentário. Segundo a Organização Mundial de Saúde nas 

últimas décadas têm-se verificado o aumento da participação da população em 

atividades que requerem um menor gasto energético. A redução do gasto 

energético, aliado ao aumento da ingestão calórica, resulta inevitavelmente na 

acumulação de gordura. Desta forma, mudanças nos padrões alimentares e na 

prática de atividade física resultam muitas vezes de alterações a nível ambiental 

e social, associadas ao desenvolvimento e falta de políticas em diversos setores 

(saúde, agricultura, transportes, planeamento urbanístico).  

À atividade física, entendida como qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos e que resulta num aumento do gasto 

energético relativamente à taxa metabólica de repouso, quando realizada 

diariamente a uma intensidade moderada a vigorosa e associada a uma 

diminuição do tempo dedicado a atividades sedentárias, é atribuída uma enorme 

importância na promoção de um estilo de vida saudável. São diversos os 
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benefícios que lhe são reconhecidos em crianças e adolescentes, 

nomeadamente, no crescimento e desenvolvimento, na saúde óssea, na saúde 

metabólica, nos fatores de risco de doenças cardiovasculares, no bem-estar 

psicológico, na aptidão física e no desempenho académico. 

 O efeito que a inatividade física exerce sobre a saúde das crianças e 

adolescentes é cada vez mais um motivo de preocupação para a Saúde Pública 

(Biddle et al., 2014). O comportamento sedentário é uma realidade no mundo 

atual e preocupa cada vez mais os profissionais do Desporto e, principalmente, 

os professores de EF que lidam diariamente com os jovens em contexto escolar. 

Em Portugal, apenas 36% das crianças, com idade entre 10 e 11 anos, praticam 

atividade física (AF) dentro dos padrões recomendados de 60 minutos 3 vezes 

por semana em intensidade moderada a vigorosa (Baptista, 2012). Face a este 

enquadramento, diversas organizações médico-científicas internacionais têm 

vindo a salientar a necessidade urgente de se desenvolverem e implementarem 

programas com vista à promoção da atividade física em crianças e adolescentes, 

considerando diferentes contextos de prática (comunidade, escola e família). 

 Desta forma, após o preenchimento da ficha do aluno na primeira aula, 

constatei que a maioria dos alunos, tal como acontece na maior parte das 

escolas portuguesas, não praticava exercício físico fora das aulas de EF. No 

entanto, Flores (1995) defende que a adoção de um estilo de vida ativo e de uma 

dieta saudável, reduzem os valores do IMC e aumentam os níveis de aptidão 

física em crianças e adolescentes. Tendo em atenção estes fatores, foi decidido 

proporcionar aos alunos de EFSH um tempo extra de atividade, no qual eles 

pudessem trabalhar por forma a melhorar a sua aptidão física e simultaneamente 

a sua composição corporal. Para além disso, pretende-se que esta atividade os 

consciencialize da importância que o exercício físico tem para melhorar a 

performance desportiva bem como dos benefícios para a saúde.  

Segundo Buchan et al. (2011) o ambiente escolar deve ser propício para 

a implementação de intervenções destinadas a promover práticas e estilos de 

vida saudáveis. Para Carrel et al. (2005) a escola é um ponto de partida atraente 

para um esforço onde as decisões em relação à atividade física e às escolhas 

alimentares podem ser razoavelmente controladas. 

Posto isto, surgiu a necessidade de adotar programas que fossem 

capazes de proporcionar a prática de exercício físico, para responder à seguinte 
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questão: a aplicação de um programa de exercício físico tem efeitos na aptidão 

física e na composição corporal dos alunos? Para a construção do programa de 

treino pensei em dividir cada sessão em duas partes: uma parte inicial que para 

além de ter a função de ativação permitia que os alunos melhorassem as suas 

capacidades condicionais e coordenativas através da realização de exercícios 

em circuito de treino funcional; e uma parte fundamental, em que os alunos 

passavam para o treino de Futsal. Para além do programa de exercício físico, foi 

proporcionado aos alunos uma palestra com o tema “Nutrição Consciente”, para 

os auxiliar nas suas escolhas alimentares e incentivar a adoção de um estilo de 

vida saudável. 

Assim, este trabalho tem por fim analisar os efeitos de um programa de 

exercício físico durante doze semanas na aptidão física e composição corporal 

dos alunos, independentemente das suas características físicas. Paralelamente, 

ao proporcionar esta experiência, procurei contribuir para uma mudança nos 

hábitos dos alunos da escola, incentivando-os a praticar exercício físico. Para 

avaliar os eventuais progressos a este nível, no final do programa de treino serão 

aplicados quatro questionários que permitirão avaliar a predisposição 

comportamental a nível psicológico para a intenção da prática regular de 

exercício físico. 

 

5.1.4. Objetivos 

Objetivo geral:  

- Determinar os efeitos da aplicação do programa de exercício físico em 

adolescentes da ESFH. 

 

Objetivos Específicos 

- Avaliar a aptidão física através da aplicação da bateria de testes 

Fitnessgram (Aptidão Aeróbia: Teste Vaivém; Força e Resistência Abdominal: 

Teste Abdominais; Força Superior: Teste Extensões de Braços; Flexibilidade: 

Teste Senta e Alcança); 
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- Avaliar a composição corporal através do cálculo do IMC e da 

percentagem de gordura corporal, antes e após a aplicação do programa de 

exercício físico; 

- Avaliar a predisposição destes para a prática de exercício físico regular 

no futuro. 

 

5.1.5. Metodologia  

 

5.1.5.1. Amostra  

A amostra deste estudo foi constituída por 20 alunos do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos, sendo a média de 16.65 ± 

0.75 anos. 

 

5.1.5.2. Instrumentos e procedimentos  

Os alunos foram submetidos a um programa de treino com duas sessões 

semanais de 60 minutos. A parte inicial era composta por um circuito de treino 

funcional, cujos exercícios foram apresentados recorrendo à demonstração. A 

partir desse momento e durante 12 semanas, os circuitos de Treino Funcional 

foram construídos com diferentes exercícios. Desta forma foi possível estimular 

e manter os alunos empenhados na tarefa. A parte fundamental era constituída 

por 40 minutos de Treino de Futsal, através de jogos reduzidos e jogo formal. 

A aptidão física e a composição corporal foram avaliadas antes e após a 

aplicação do programa de treino. Para a avaliação da primeira foi utilizada a 

bateria de testes Fitnessgram. A composição corporal, por sua vez, foi avaliada 

através do cálculo do IMC e da % de gordura corporal recorrendo à balança 

Tanita. Por último, a predisposição dos alunos para prática do exercício físico 

após o final do estudo foi avaliada através da aplicação de diferentes 

questionários. 

Balança de Bioimpedância Tanita  

Esta balança permite a medição da composição corporal através da 

condução de corrente elétrica pelo corpo. Os valores da bioimpedância resultam 
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da resistência exercida ao fluxo da corrente elétrica. Wagner (1999), defende 

que a massa magra e massa gorda têm diferentes valores de condução de 

energia (a massa magra é um bom condutor de energia por possuir alta 

concentração de água e eletrólitos, pelo contrário, a massa gorda é um mau 

condutor de energia), pode-se dizer que a resistência é diretamente proporcional 

à percentagem de massa gorda.  

Segundo Swan e McConnel (1999), a precisão deste método pode ser 

influenciada por fatores operacionais e fisiológicos como: estado hídrico do 

indivíduo, alimentação, temperatura ambiente e equação utilizada. Desta forma, 

para não comprometer a avaliação devemos informar os alunos para que estes 

tenham os seguintes cuidados: não comer ou beber quatro horas antes da 

avaliação, não fazer exercício doze horas antes, urinar trinta minutos antes, não 

consumir álcool nas vinte e quatro horas anteriores e não ter consumido 

diuréticos na última semana. Nesse sentido tentei garantir que todas essas 

condições fossem cumpridas.  

As avaliações foram realizadas por mim nas instalações da ESFH. As 

medições foram realizadas com os alunos descalços e em completo estado de 

repouso. Para além disso, todos os instrumentos se encontravam calibrados e 

em bom estado.  

 

Índice de massa corporal  

O índice de massa corporal corresponde à razão entre o peso corporal 

(em quilogramas) e a altura (em metros) ao quadrado. O valor obtido é 

mundialmente utilizado para avaliar a composição corporal, no entanto, a sua 

utilização deve ser feita com precaução. Segundo Guedes (2006), os valores de 

IMC resultam de uma equação matemática, pressupondo que o peso corporal 

que excede os indicadores de referência se trata do excesso de massa gorda. O 

IMC é um instrumento barato, de fácil medição e não invasivo.  

 

Fitnessgram  

Para a determinação do nível de aptidão física dos participantes, foi 

utilizada a Bateria de Testes, de acordo com o Fitnessgram. Este programa é 

uma ferramenta de avaliação, utilizado por muitos de professores, para recolha 
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de informação referente ao nível de aptidão física. Visa informar as crianças e 

jovens sobre a importância da atividade física para a saúde (NES, 2002).  

O programa de testes Fitnessgram (NES, 2002) estabelece o protocolo 

para aplicação dos testes que compõem toda a bateria. O programa é um 

instrumento que visa ser utilizado com uma função preventiva e modeladora de 

comportamentos relacionados com a ausência de atividade física.  

Para este estudo foram utilizados os testes de Aptidão Aeróbia: Vaivém; 

Força e Resistência Abdominal: Abdominais; Força Superior: Extensões de 

Braços; Flexibilidade: Senta e Alcança. 

 

Treino Funcional  

"O treino funcional é uma metodologia recente, de que existem poucos 

artigos sobre este tema, segundo os nossos professores cooperantes e segundo 

um professor da universidade, que visa dotar o corpo humano com um leque de 

movimentos eficientes e saudáveis. É um tipo de treino que apela à função 

motora global (como andar, correr, empurrar, puxar, agachar, saltar, lançar) e 

em que se podem adotar materiais de treino diversificado e com uso múltiplo." 

(Garganta, 2014) 

Assim sendo, os alunos realizaram treino funcional duas vezes por 

semana, no pavilhão da ESFH durante um período de doze semanas, com uma 

duração de aproximadamente 20 minutos. Estes exercícios funcionais foram 

inseridos no início da sessão de treino de Futsal e tinham como objetivo a 

ativação dos alunos e ao mesmo tempo permitiam que estes melhorassem as 

suas capacidades condicionais e coordenativas. 

Todas as sessões de treino foram compostas por estações de exercícios 

funcionais em circuito, que solicitavam movimentos multiarticulares recrutando 

os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e tronco. O tempo de 

exercitação foi de 30’’, e entre cada exercício foram dados 30’’ de recuperação 

e transição para a estação seguinte. O tempo de recuperação entre cada série 

foi de 2’.  

 

Treino de Futsal 

Sabendo da popularidade do Futsal de forma geral, tal como nas aulas de 

Educação Física, o objetivo do presente estudo foi proporcionar a prática de um 
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desporto a fim de desenvolver os aspetos físicos, psicológicos, motores, 

cognitivos e sociais nos alunos, deixando-os jogar sem a preocupação em 

avaliar e corrigir aspetos técnicos e táticos. 

Os alunos realizaram treino de Futsal duas vezes por semana, no pavilhão 

da ESFH durante um período de doze semanas, com uma duração de 

aproximadamente 40 minutos. As sessões de treino eram compostas por formas 

básicas de jogo de 2x2, 3x3, 4x4 e 5x5. 

 

Palestra “Nutrição Consciente” 

Pelo facto de considerar que a alimentação dos adolescentes deve 

sustentar o crescimento, promover a saúde e ser agradável, organizei uma 

palestra denominada de “Nutrição Consciente” para todos os alunos que faziam 

parte do meu estudo.  

Para isso convidei a Nutricionista Carla Freitas, que trabalha este tema 

junto de jovens adultos em escolas do concelho de Guimarães, para preparar 

uma sessão sobre hábitos alimentares saudáveis, com o objetivo de melhorar a 

capacitação dos jovens para a tomada de decisões saudáveis no momento da 

escolha e consumo de alimentos. 

 

Psicologia e exercício físico 

No final do estudo, os alunos realizaram uma sessão de preenchimento 

dos seguintes questionários: Atitudes Face ao Exercício (Anexo IX); Benefícios 

e Custos do Exercício Físico (Anexo X); Intenção de Prática de Exercício Físico 

(Anexo XI) e Perceção de Controle Comportamental (Anexo XII). A aplicação 

destes questionários teve como principal objetivo perceber se os alunos estavam 

ou não predispostos para a prática de exercício regular após terminar este 

estudo. Para além disso, pretendia entender quais os custos e benefícios que os 

alunos associam à prática regular do exercício físico.  

5.1.6. Análise estatística  

Foi utilizada a estatística descritiva de frequência (absoluta e relativa) para 

caraterizar as variáveis em estudo. Para comparar os valores médios iniciais e 

finais nas diferentes variáveis foi utilizado o teste t de medidas repetidas. Todas 

as análises foram realizadas no software Statistical Package for the Social 
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Sciences (SPSS), versão 24.0 para Windows. O nível de significância foi 

estabelecido em 0.05. 

5.1.7. Apresentação dos resultados 

Na Tabela 1 encontram-se os valores médios dos resultados referentes 

ao teste t de medidas repetidas, que se realizou com o propósito de verificar os 

efeitos do programa de exercício físico no peso, IMC e na percentagem de 

gordura, bem como na aptidão aeróbia, força e resistência abdominal, força 

superior e flexibilidade. 

Tabela 1- Resultados das avaliações iniciais e finais dos alunos 

 Início Fim t Valor de 
prova (p) 

PESO 71.42 (11.43) 69.81 (11.30) 11.15 <0.001 

IMC 27.25 (4.36) 26.47 (4.29) 10.41 <0.001 

% GORDURA 33.44 (6.48) 31.80 (5.93) 10.05 <0.001 

APTIDÃO 

AERÓBIA: 
VAIVÉM 

17.85 (9.18) 25.65 (8.36) -8.07 <0.001 

RESISTÊNCIA: 
ABDOMINAL 

17.95 (7.50) 21.50 (7.15) -6.09 <0.001 

FORÇA 

SUPERIOR: 
FLEXÕES 

6.90 (4.44) 9.15 (4.15) -6.79 <0.001 

FLEXIBILIDADE: 

SIT AND REACH 

D(*) E(*) D E D E D E 

19.95 
(5.56) 

18.85 
(5.30) 

21.45 
(4.65) 

20.20 
(4.81) 

-3.68 -2.46 0.002 0.024 

(*) D- Lado Direito; E- Lado Esquerdo 

Pela análise da Tabela 1 é possível verificar um efeito significativo da 

aplicação do programa de exercício nas diversas variáveis consideradas. A nível 

morfológico observou-se uma diminuição significativa do ponto de vista 

estatístico, no peso corporal, IMC e percentagem de gordura. De igual modo é 

possível constatar o efeito positivo e estatisticamente significativo nas diferentes 

componentes da aptidão física.  

No que diz respeito à composição corporal, houve uma melhoria 

significativa através da diminuição dos valores médios entre as duas avaliações. 
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O peso sofreu uma diminuição de 2.25%, o IMC e a percentagem de gordura 

corporal diminuíram 2.86% e 4.90%, respetivamente. 

Em relação à aptidão física também se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas nos resultados entre a avaliação inicial e a 

avaliação final. Relativamente à aptidão aeróbia houve uma melhoria de 43.70%. 

Já no que se refere à resistência abdominal esse aumento foi de 19.78%. Ao 

nível da força superior os alunos melhoraram 32.61% entre as avaliações e em 

relação à flexibilidade, o aumento foi de 7.52% da perna direita e 7.16% da perna 

esquerda entre a avaliação inicial e avaliação final. 

Os resultados da aplicação dos questionários referentes à avaliação da 

predisposição dos alunos para prática do exercício físico após o final do estudo, 

estão expostos em escala Likert de sete pontos nas Tabelas 2,3,4 e 5.  

 As Atitudes Face ao Exercício estão representadas na Tabela 2. Este 

questionário teve como objetivo avaliar duas dimensões diferentes das atitudes, 

dada a evidência acerca dos seus efeitos distintos na explicação do 

comportamento para o exercício físico. As dimensões avaliadas remetem para 

as dimensões afetivas e instrumentais das atitudes face à prática de exercício 

físico. 

Tabela 2- Atitudes Face ao Exercício 

 
Para mim, a prática de exercício físico é algo de… 
(assinale com uma cruz o espaço que melhor se adequa ao seu 
caso) 

Itens Subescalas 1 2 3 4 5 6 7 

 
Componente 
instrumental 
(1,2,3 itens)  

Útil / Inútil  
(*) 

19 
(95%) 

1 
(5%) 

- - - - - 

Desnecessário / 
Necessário - - - - 

1 
(5%) 

- 
19 

(95%) 

Prejudicial / 
Benéfico - - - - - - 

20 
(100%) 

 
Componente 

afetiva  
(4,5,6 itens) 

 

Desagradável / 
Agradável - - - 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

4 
(20%) 

14 
(70%) 

Interessante / 
Desinteressante 
(*) 

14 
(70%) 

1 
(5%) 

3 
(15%) 

2 
(10%) 

-    - - 

Stressante / 
Relaxante - - - 

1 
(5%) 

- 
5 

(25%) 

14 
(70%) 

 (*) – Itens de cotação invertida 
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Estes resultados permitem afirmar que de um modo geral, na perceção 

da maioria dos alunos, a prática de exercício físico neste período de aplicação 

do programa foi na componente instrumental relatada como útil, necessária e 

benéfica para a sua condição física. Na componente afetiva foi percecionada 

como agradável, interessante e relaxante. 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados sobre os Benefícios e Custos 

do Exercício Físico. Este teste surge como um instrumento que procura analisar 

até que ponto a prática de exercício físico é percecionada pela pessoa, 

assumindo um conjunto de consequências positivas e negativas. 

Tabela 3- Benefícios e Custos do Exercício Físico 

 
Para mim, praticar exercício físico significa… 
Discordo totalmente / Concordo totalmente 

Itens / 
subescalas 

Questões 1 2 3 4 5 6 7 

Benefícios / 
prós do 

exercício 
físico 

(1,2,3,4 
itens) 

1.Sentir-me 
melhor no final do 
treino 

- - - 
1 

(5%) 

6 
(30%) 

4 
(20%) 

9 
(45%) 

2. Sentir que fiz 
algo de positivo 
pela minha saúde 

- - 
1 

(5%) 
- 

2 
(10%) 

5 
(25%) 

12 
(60%) 

3. Ser capaz de 
resolver melhor os 
problemas do dia-
a-dia 

1 
(5%) 

- 
2 

(10%) 

4 
(20%) 

7 
(35%) 

2 
(10%) 

4 
(20%) 

4. Sentir-me mais 
bem-disposto 

1 
(5%) 

- 
1 

(5%) 

1 
(5%) 

5 
(25%) 

7 
(35%) 

5 
(25%) 

Custos / 
contras do 
exercício 

físico 
(5,6,7,8 
itens) 

5. Não conseguir 
fazer todas as 
minhas tarefas 
habituais 

8 
(40%) 

5 
(25%) 

3 
(15%) 

3 
(15%) 

1 
(5%) 

- - 

6. Ter menos 
tempo para estar 
com as pessoas 
com quem me 
relaciono 
habitualmente 

10 
(50%) 

4 
(20%) 

3 
(15%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

- 

7. Não poder fazer 
outras coisas 
importantes 

11 
(55%) 

5 
(25%) 

1 
(5%) 

- 
2 

(10%) 

1 
(5%) 

- 

8. Não ter tempo 
suficiente para 
estar com as 
pessoas de quem 
mais gosto 

11 
(55%) 

3 
(15%) 

2 
(10%) 

2 
(10%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

- 

 

Relativamente aos benefícios e custos inerentes à prática de exercício 

físico, e neste sentido, diretamente aplicado ao programa de treino realizado, a 



107 
 

maioria dos alunos relata sensações de boa disposição e bem-estar, perceção 

positiva da melhoria da saúde e melhor capacidade de resolução dos problemas 

do dia-a-dia. Em contrapartida um reduzido número de alunos perceciona alguns 

inconvenientes nessa mesma prática, como perturbações nas suas tarefas 

diárias, redução do tempo livre para se relacionar com as pessoas mais próximas 

e para além disso referem que não podem realizar outras tarefas importantes na 

sua vida. 

 Relativamente à Intenção de Prática de Exercício Físico, os resultados 

estão representados na Tabela 4. Este teste pretende avaliar a intenção 

proposta para a ação propriamente dita, o contexto concreto de prática e o tempo 

específico a que se refere essa mesma prática. 

Tabela 4- Intenção de Prática de Exercício Físico 

 
Nos próximos 3 meses… 
De certeza que não / De certeza que sim 

Itens / escala Questões 1 2 3 4 5 6 7 

Intenções para 
a prática de 

exercício físico 
(1,2,3 itens) 

1. Sentir-me 
melhor no final 
do treino 

- - 
2 

(10%) 

2 
(10%) 

9 
(45%) 

4 
(20%) 

3 
(15%) 

2. Sentir que fiz 
algo de positivo 
pela minha 
saúde 

- - 
2 

(10%) 

3 
(15%) 

5 
(25%) 

7 
(35%) 

3 
(15%) 

3. Ser capaz de 
resolver melhor 
os problemas do 
dia-a-dia 

- 
4 

(20%) 
- 

8 
(40%) 

3 
(15%) 

1 
(5%) 

4 
(20%) 

Intenção de 
frequência 
semanal de 
prática de 

exercício físico 
(4 itens) 

 
4. Quantas 
vezes fará 
exercício físico 
por semana? 

 
- 

7 
(35%) 

7 
(35%) 

2 
(10%) 

4 
(20%) 

- - 

 

 No que concerne à intenção da prática de exercício físico, os alunos 

tencionam praticar três vezes por semana nos próximos três meses e antecipam 

sensações positivas dessa mesma prática na sua saúde e no seu dia-a-dia. 

A Perceção de Controle Comportamental é apresentada na Tabela 5. Este 

teste tem por objetivo avaliar a perceção de dificuldade, controle, confiança e 

capacidade da pessoa na prática efetiva de exercício físico. O instrumento visa 

assim constituir-se como uma medida global da perceção de controle 
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comportamental, avaliando a intenção de realizar exercício físico nos três meses 

após o estudo. 

Tabela 5- Perceção de Controle Comportamental 

 Nos próximos 3 meses… 

Itens / 
escala 

Questões 1 2 3 4 5 6 7 

Perceção 
de 

controle 
comporta

mental 
(1,2,3,4 
itens) 

 

1. Fazer exercício físico, 
pelo menos três vezes 
por semana, será algo 
de…Muito difícil / Muito 
fácil 

- - 
2 

(10%) 

5 
(25%) 

5 
(25%) 

7 
(35%) 

1 
(5%) 

2. Até que ponto sente 
controle pessoal sobre a 
sua capacidade para 
fazer exercício físico, 
pelo menos três vezes 
por semana? Nenhum 
controle / Muito controle 

- - 
1 

(5%) 

3 
(15%) 

10 
(50%) 

5 
(25%) 

1 
(5%) 

3. Até que ponto está 
confiante em fazer 
exercício físico, pelo 
menos três vezes por 
semana?Nada confiante 
/ Muito confiante 

- - - 
5 

(25%) 

6 
(30%) 

4 
(20%) 

5 
(25%) 

4. Em que medida 
acredita que é capaz de 
fazer exercício físico, 
pelo menos três vezes 
por semana? Nada 
capaz / Muito capaz 

- - - 
2 

(10%) 

7 
(35%) 

7 
(35%) 

4 
(20%) 

 

 Nos próximos três meses os alunos percecionam que a prática regular de 

exercício físico pelo menos três vezes por semana será favorável, prevendo 

sentimentos de confiança na sua capacidade de realizar esta mesma prática.  
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5.1.8. Discussão 

 A comparação dos valores dos testes do Fitnessgram foi fundamental 

para medir as respostas do programa de exercício físico na aptidão física e 

composição corporal dos alunos. Desta forma, este estudo teve como objetivo 

analisar os efeitos de um programa de exercício físico na aptidão física e 

composição corporal. Para isso, a determinação da composição corporal e a 

identificação de diferenças nos valores dos componentes de gordura foram 

procedimentos fundamentais para a avaliação das respostas adaptativas 

promovidas pela prática de exercício físico.  

 A média do peso dos alunos diminuiu 2.25% o que se refletiu numa 

diminuição de 2.86% do IMC entre as duas avaliações. Através da 

Bioimpedância verificou-se uma diminuição de 4.90% da percentagem de 

gordura corporal. 

Como resposta à prática do programa de exercício físico, verificaram-se 

melhorias significativas nos resultados do Fitnessgram em todos os exercícios 

da Bateria de Testes (aptidão aeróbia: +43.70%; resistência abdominal: 

+19.78%; força superior: +32.61%; flexibilidade da perna direita: +7.52%; 

flexibilidade da perna esquerda: +7.16%).  

Em relação ao método de treino funcional, foi realizado em forma de 

circuitos e estações, com variação de exercícios aeróbios e de força. Sobre este 

tipo de treino e a sua relação com a composição corporal, estudos recentes 

demonstram que a redução da percentagem de gordura é observada apenas em 

situações em que o treino está associado a dietas hipocalóricas (Fett et al., 

2009). Segundo Hibbs et al. (2008), o treino funcional é contestado devido à 

ausência de padronização no que diz respeito à sua forma de execução, que 

difere consoante o contexto em que é aplicado. No entanto, os resultados obtidos 

demonstram que, apesar do treino funcional não ter sido aplicado de forma 

padronizada e de os alunos não terem seguido uma dieta hipocalórica, 

observaram-se melhorias significativas na aptidão física e composição corporal. 

Para Vasconcellos et al. (2015) uma intervenção na atividade física, 

através da implementação de um programa de exercício físico influencia 

positivamente vários indicadores de saúde dos jovens. Para além disso Seabra 

et al. (2016) referem que o futebol tem potencial como uma ferramenta efetiva 
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para a prevenção e redução da obesidade infantil e consequências associadas. 

Neste sentido, considero que os resultados obtidos após aplicação do Treino 

Funcional e de Futsal, corroboram a opinião dos referidos autores. 

A prática de exercício físico regular tem sido associada a um bem-estar 

geral com benefícios físicos e psicológicos para o indivíduo (Willis & Campbell, 

1992). Além disso, também se deve referir a preocupação em compreender 

estes fatores do ponto de vista temporal (por exemplo, possibilidade dos fatores 

motivacionais se alterarem ao longo do tempo) e qual estatuto do praticante face 

ao exercício físico (por exemplo, razões para iniciar e para se manter na 

atividade desportiva e possíveis razões para o abandono da mesma). Neste 

caso, devemos ter em consideração que a mudança de um comportamento pode 

evoluir por etapas que implicam processos psicológicos distintos (Prochaska et 

al., 1994). No que se refere ao contexto de exercício físico, existem indicações 

da literatura que sugerem o papel importante do instrutor na manutenção dos 

seus alunos no exercício físico (Rinne & Toropainen, 1998), podendo este 

funcionar como um agente promotor dos fatores psicológicos associados à 

prática de exercício.  

Desta forma, durante a aplicação do programa de exercício físico tentei 

sensibilizar os alunos para a importância da prática de exercício físico regular. 

Com a aplicação dos inquéritos no final do estudo, verificou-se que os alunos 

sentiam um bem-estar geral, melhoria na resolução de problemas e para além 

disso, tencionam praticar exercício físico três vezes por semana nos próximos 

três meses, antecipando sensações positivas dessa mesma prática na sua 

saúde e no seu dia-a-dia. 

 Os resultados deste estudo reforçam estes conceitos, demonstrando que 

a aplicação de um programa de exercício físico contribui de forma significativa 

para uma melhoria da aptidão física e composição corporal, incitando o gosto 

pela prática desportiva regular. 
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5.1.9. Conclusão 

 Os resultados obtidos permitem concluir que a aplicação de um programa 

de exercício físico, duas vezes por semana durante doze semanas possibilita 

uma melhoria da aptidão física e composição corporal. 

Desta forma, a prática de Treino Funcional e Treino de Futsal, demonstrou 

ser um método viável para melhorar o nível de aptidão física e composição 

corporal dos alunos. 

 Após a aplicação de um programa de exercício físico, verificou-se que os 

alunos destacaram o bem-estar psicológico adquirido nessa mesma prática, 

demostrando confiança e intenção na sua realização, percecionando melhorias 

nas suas capacidades psicológicas no dia-a-dia. 
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6. Conclusões e Perspetivas Futuras  

 Termina assim mais uma etapa deste meu longo percurso. É com uma 

certa nostalgia que começo a escrever este que é o último capítulo do meu RE.  

Esta mistura de sentimentos surge porque o desporto esteve desde 

sempre presente na minha vida, e penso que por esse motivo, desde muito 

jovem tenho o sonho de ser professor de EF. No entanto, alcançar esse objetivo 

tornou-se quase impossível, quando por motivos pessoais e profissionais vi-me 

obrigado a interromper a minha formação, adiando o meu ingresso na 

Universidade. Só mais tarde, já com 30 anos voltei a estudar tendo cumprido um 

dos meus objetivos que era inscrever-me na FADEUP. Considero que pelo facto 

de ter estado afastado do ensino durante alguns anos, isso me dificultou a 

adaptação, todavia após estes cinco anos de Universidade, entendo que tudo 

valeu a pena para realizar o meu sonho. 

Durante estes cinco anos aprendi imenso com os professores que 

considero as principais referências do desporto e das mais diversas áreas a nível 

nacional. Foi também por eles que ingressei nesta e não em outra Faculdade de 

Desporto. Para além de toda a aprendizagem que me foi proporcionada, pude 

criar novas amizades, conviver com outras culturas durante o Programa de 

Mobilidade, enriquecendo assim a minha formação pessoal e profissional. Ao 

longo do Mestrado esta formação foi direcionada para o ensino que é aquilo que 

pretendo fazer ao longo da minha vida. Posso dizer que neste último ano 

coloquei muito daquilo que sou no que fiz, tendo-me dedicado ao máximo. Hoje 

considero-me uma pessoa diferente daquela que se inscreveu na FADEUP para 

a licenciatura, e para isso este último ano foi fundamental. O convívio diário com 

os colegas do NE contribuiu imenso para o meu desenvolvimento. Para mim não 

eram apenas “mais dois estagiários”. Apesar de iniciar o EP sem conhecer 

pessoalmente os restantes elementos do NE, fomos criando uma forte relação 

de amizade, e juntos formávamos uma equipa, trabalhávamos em conjunto 

sempre que tal se proporcionava durante as aulas, assistíamos e cooperávamos 

nas atividades uns dos outros, e saliento ainda a enorme entreajuda existente 

para o desenvolvimento da parte prática dos Estudos de Investigação-Ação. 

Para além do NE, a relação que estabeleci com a PC foi essencial neste meu 

percurso. A PC foi incansável, esteve sempre disponível para me ajudar, e 
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recetiva às minhas opiniões e ideias. Mesmo quando discordávamos, nunca 

deixou de me ouvir, e tentou sempre perceber a minha visão das coisas, 

tornando-se um exemplo de profissionalismo e um modelo a seguir. Apesar da 

ajuda do NE e da PC, não me poderia ter integrado melhor na comunidade 

escolar sem a ajuda dos alunos, não só da minha TR mas de todos aqueles que 

de uma forma mais ou menos ativa foram interagindo comigo. Confesso que no 

início assumi uma postura um pouco “séria” demais, muito pelo facto de me 

terem descrito a TR como sendo de certo modo indisciplinada. Apesar de tudo, 

concluo este ano de EE com o sentimento de que estes alunos foram os 

melhores que poderia ter, e admito que alguns me fizeram reviver momentos que 

passei quando tinha a idade deles. Para além das aulas, tive a oportunidade de 

estar com eles num outro contexto, nomeadamente ao longo de todas as 

semanas em que desenvolvi o meu estudo, no qual muitos deles participaram e 

a quem agradeço de coração.  

Considero que a excelente relação que se foi construindo em ambiente 

escolar, com o NE, PC e alunos não era possível sem o apoio da faculdade, 

através do PO. Destaco a sua cooperação ao longo destes meses, em que me 

guiou da melhor forma possível, tendo sido incansável em tudo o que precisei.  

É já com uma certa saudade de tudo o que pude vivenciar ao longo deste 

último ano, que reconheço o quão enriquecedor foi para mim, na medida em que 

me permitiu colocar em prática os ensinamentos adquiridos ao longo da 

formação académica. Verifiquei também que no dia-a-dia na escola, enquanto 

professor, torna-se necessário reajustar estratégias, ter a capacidade de 

mudança permanente, saber reagir perante as diferentes situações, pelo que, 

concluo que nem tudo se consegue aprender durante a formação inicial de 

professor. A convivência com o contexto escolar, a ida para o terreno, é sem 

dúvida a melhor aprendizagem que se pode ter para a formação do professor.  

Desde o início deste ano letivo que tive o objetivo de melhorar as minhas 

competências enquanto professor e experimentar várias formas de atuar no 

processo de ensino-aprendizagem. Sabia de antemão que seria um ano de muito 

trabalho, esforço e dedicação, mas também um ano de muitas aprendizagens, 

experiências e convivências que iria levar comigo para a vida. De facto, este foi 

um ano caracterizado por várias experiências dentro e fora da “sala de aula”, das 

quais destaco a oportunidade de experienciar pela primeira vez o snowboard, 
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surf e canoagem, que me proporcionaram novas experiências enriquecendo a 

minha formação profissional. Em contexto escolar pude perceber melhor o que 

é a Escola, como se organiza e como funciona. Este foi, sem dúvida, um fator 

determinante para compreender melhor onde estou inserido e perspetivar onde 

me poderei inserir no futuro enquanto profissional docente. Num futuro próximo 

espero poder ingressar como professor de EF numa escola, sem deixar de 

procurar formações que me possam ajudar a evoluir enquanto profissional e 

enquanto pessoa. 

Relativamente à elaboração deste documento, este permitiu-me compilar 

grande parte das tarefas desenvolvidas durante o processo de estágio. Tarefas 

essas que me ajudaram a crescer e abrir horizontes. Além disso, fez-me refletir 

sobre cada uma delas, permitindo assim realçar os pontos positivos e menos 

positivos.  

Posto isto, considero que os objetivos traçados para a elaboração deste 

documento foram alcançados com sucesso, o que poderá fazer deste 

documento um guião sobre as tarefas a desenvolver no estágio, para futuros 

estagiários. Finalizada esta etapa, e após várias atividades desenvolvidas, 

considero que me sinto preparado para exercer a função de professor de EF, o 

que no fundo se torna o realizar de um sonho. Sinto-me mais capaz e autónomo 

para lecionar a disciplina de EF, o que é fundamental, uma vez que, ser professor 

é um dos meus objetivos para o futuro. 
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Descrição 

 
Este instrumento foi adaptado por Gomes (2011) a partir da metodologia 

de avaliação das atitudes da Teoria do Comportamento Planeado (Ajzen, 1988, 

1991, 2002; Ajzen & Fishbein, 2005) bem como de estudos de adaptação 

realizados em Portugal (ver Capelão & Gomes, 2013; Cruz et al., 2008; Gomes 

& Capelão, 2012). 

Esta versão do instrumento pretende avaliar duas dimensões distintas das 

atitudes, dada a evidência acerca dos seus efeitos distintos na explicação do 

comportamento de exercício físico (ver Jordan, Nigg, Norman, Rossi, & 

Benisovich, 2002; Rhodes, Courneya, & Hayduk, 2002; Rhodes, Plotnikoff, & 

Courneya, 2008). 

As dimensões avaliadas remetem para as dimensões afetivas (ex: 

Agradável/Desagradável) e instrumentais (ex: Útil/Inútil) das atitudes face à 

prática de exercício físico. Neste sentido, foram incluídos seis pares de adjetivos 

que refletem ambas as dimensões, sendo apresentados em formato de escalas 

avaliativas de diferencial semântico (e.g., bipolares com 7 pontos).  

As respostas são dadas no seguimento da afirmação “Para mim, a prática 

de exercício físico é algo de (…) ”. Em função dos objetivos de cada investigação, 

pode-se discriminar o período temporal a que se refere o tempo de prática de 

exercício (ex: “Para mim, a prática de exercício físico nos próximos 3 meses é 

algo de (…) ”. 

Para a cotação dos resultados, atribui-se a pontuação correspondente aos 

itens de 1 a 7 pontos. O resultado global em cada dimensão é obtido através da 

média das respostas a cada dimensão, devendo-se no entanto atender aos itens 

que são formulados pela negativa, que devem ser devidamente invertidos. Assim 

sendo, valores mais elevados refletem uma atitude mais positiva face ao 

exercício em ambas as dimensões avaliadas. 

  

Anexo IX - Teste das Atitudes Face ao Desporto 
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Condições de Aplicação 

1) Analisar a aplicação do instrumento com o(s) participante(s), explicando o 

objetivo da sua utilização e o carácter confidencial da recolha dos dados; 

2) Planear 5 a 10 minutos para a aplicação; 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do instrumento. 

 
 

AFE (praticantes de exercício físico) 

As questões que se seguem procuram avaliar aquilo que pensa sobre a 

prática de exercício físico. Repare que entende-se por exercício físico, a prática 

regular de uma atividade desportiva neste local, pelo menos duas vezes por 

semana, durante 3 meses.  



XXXVI 
 

 

Descrição 
 

Esta escala foi desenvolvida por Gomes (2011) a partir do instrumento 

desenvolvido por Cruz e Gomes (2006), tendo por base trabalhos desenvolvidos 

sobre os fatores psicológicos associados ao exercício físico (e.g., Jordan, Nigg, 

Norman, Rossi, & Benisovich, 2002; Lippke, Ziegelmann, & Schwarzer, 2005) 

bem como estudos de adaptação realizados em Portugal (ver Capelão & Gomes, 

2013; Cruz et al., 2008; Gomes & Capelão, 2012). 

O instrumento procura analisar até que ponto a prática de exercício físico 

é percepcionada pela pessoa como assumindo um conjunto de consequências 

positivas (benefícios ou prós do exercício) e, inversamente, de consequências 

negativas (custos ou contras do exercício). 

O estudo dos benefícios e custos associados à prática de exercício físico 

tem sido um tema que tem despertado o interesse da investigação, estando na 

base de um dos conceitos centrais no modelo dos estádios da mudança 

(Prochaska & DiClemente, 1983): a “balança de decisão” entre os prós e os 

contras que as pessoas referem para a prática de exercício. A título de exemplo, 

tem sido referido que a avaliação dos prós e contras do exercício tende a explicar 

a variância associada ao comportamento de exercício, nas várias fases do 

modelo dos estádios de mudança, em cerca de 25% (ver Marcus et al., 1992). 

Daqui decorre o interesse em avaliar estas dimensões nos estudos sobre 

exercício físico. 

Assim sendo, são formulados oito itens respondidos numa escala tipo 

“Likert” de sete pontos, desde o valor 1 (Discordo totalmente) até 7 (Concordo 

totalmente). Os quatro primeiros itens dizem respeito aos benefícios/prós do 

exercício e os quatro últimos itens referem-se aos custos/contras do exercício. A 

cotação das respostas é efetuada através da soma dos valores em cada uma 

das duas áreas, dividindo-se depois o valor encontrado por três. Valores mais 

elevados em cada dimensão, refletem perceções mais elevadas de 

benefícios/prós e custos/contras associados à prática desportiva. 

  

Anexo X - Teste dos Benefícios e Custos do Exercício Físico 
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Condições de Aplicação 

1) Analisar a aplicação do instrumento com o(s) participante(s), explicando o 

objetivo da sua utilização e o carácter confidencial da recolha dos dados; 

2) Planear 5 a 10 minutos para a aplicação; 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do instrumento. 

 

 

ERE-BC (praticantes de exercício físico) 

As questões que se seguem procuram avaliar a prática de exercício físico. 

Repare que entende-se por exercício físico, a prática regular de uma atividade 

desportiva neste local, pelo menos duas vezes por semana, durante 3 meses. 

Assim, procure responder às questões abaixo tendo por base a sua 

atividade desportiva, este local de prática e o número mínimo de duas vezes 

semanais. 
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Descrição 

 
Este instrumento foi adaptado por Gomes (2011) a partir da Teoria do 

Comportamento Planeado (Ajzen, 1988) bem como de estudos de adaptação 

realizados em Portugal (ver Carneiro & Gomes, 2015; Cruz et al., 2008), tendo 

por objetivo avaliar a intenção de prática de exercício físico. 

A medida de intenção proposta avalia a ação propriamente dita (“fazer 

exercício físico”), o contexto concreto de prática (ex: “ginásio”) e o tempo 

específico a que se refere essa mesma prática (ex: “nos próximos três meses”) 

(Ajzen, 1988; Ajzen & Fishbein, 1980; Godin, 1993; Rhodes, Courneya, & 

Hayduk, 2002). 

A escala é constituída por três itens numa escala Likert de sete pontos (1 

= Nenhuma certeza; 7 = Certeza absoluta), que avaliam a intenção de prática 

de exercício físico (itens 1, 2 e 3). 

Paralelamente, adicionou-se um item relativo à intenção de prática face a 

uma periodicidade semanal de frequência de exercício (item 4), sendo 

apresentados sete períodos de prática de exercício físico, desde 0 (Nenhuma 

vez por semana) até 7 (Todos os dias). A cotação das respostas deve ser 

realizada do seguinte modo: 

0 vezes = 1 

1 ou 2 vezes = 2 

3 vezes = 3 

4 vezes = 4 

5 vezes = 5 

6 vezes = 6 

7 vezes = 7 

 

Neste sentido, o resultado do valor médio dos resultados nos três 

primeiros itens indicam-nos a intenção de prática de exercício físico, enquanto o 

quarto item indica a intenção de prática semanal de exercício ao longo de três 

meses. 

Anexo XI - Teste da Intenção de Prática de Exercício Físico 
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Condições de aplicação 

1) Analisar a aplicação do instrumento com os participantes, explicando o 

objetivo da sua utilização (“analisar a intenção de prática de exercício físico”) e 

a natureza confidencial da recolha dos dados. 

2) Planear 10 a 15 minutos para a aplicação e preenchimento do instrumento. 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do instrumento. 

 

 

IPEF (praticantes de exercício físico) 

As questões que se seguem procuram avaliar a prática de exercício físico. 

Repare que entende-se por exercício físico, a prática regular de uma atividade 

desportiva, pelo menos três vezes por semana, durante 3 meses. 

Assim, procure responder às questões abaixo tendo por base a sua 

atividade desportiva e o número mínimo de três vezes semanais. 
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Descrição 
 

Este instrumento foi desenvolvido por Cruz e Gomes (2006) e baseia-se 

na Teoria do Comportamento Planeado de Ajzen (2002) bem como em estudos 

de adaptação realizados em Portugal (ver Capelão & Gomes, 2013; Cruz et al., 

2008; Gomes & Capelão, 2012). A escala tem por objetivo avaliar a perceção de 

dificuldade, controle, confiança e capacidade da pessoa na prática efetiva de 

exercício físico. O instrumento visa assim constituir-se como uma medida global 

da perceção de controle comportamental (Rhodes, Courneya, & Hayduk, 2002). 

Para tal, são colocadas quatro questões que avaliam diferentes 

dimensões da perceção de controle, sendo os itens apresentados numa escala 

tipo “Likert” de sete pontos. Os itens visam avaliar o comportamento de exercício 

físico nos próximos três meses, com uma frequência de prática de, pelo menos, 

três vezes por semana. Estes períodos de tempo podem ser alterados em função 

do critério definido para a prática regular de exercício e dos objetivos específicos 

de cada estudo. 

Assim sendo, o primeiro item avalia a perceção de dificuldade (1=Muito 

difícil; 7=Muito fácil); o segundo avalia a perceção de controle (1=Nenhum 

controle; 7=Muito controle); o terceiro avalia o grau de confiança (1=Nada 

confiante; 7=Muito confiante) e o quarto avalia a perceção de capacidade 

(1=Nada; 7=Muito). 

Para além de uma avaliação item a item, é possível extrair um fator global 

que decorre da soma dos valores em cada um dos itens, dividindo-se depois o 

valor encontrado por quatro. Valores mais elevados refletem uma maior 

perceção de perceção de controle associado à prática desportiva. 

 

 

Anexo XII - Teste da Perceção de Controle Comportamental 
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Condições de Aplicação 

1) Analisar a aplicação do instrumento com o(s) participante(s), explicando o 

objetivo da sua utilização e o carácter confidencial da recolha dos dados; 

2) Planear 5 a 10 minutos para a aplicação; 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do instrumento. 

 

 

PCC (praticantes de exercício físico) 

As questões que se seguem procuram avaliar a prática de exercício físico. 

Repare que entende-se por exercício físico, a prática regular de uma atividade 

desportiva, pelo menos três vezes por semana, durante 3 meses. 

Assim, procure responder às questões abaixo tendo por base a sua 

atividade desportiva e o número mínimo de três vezes semanais. 

 

 

 

 

 

 

 


