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RESUMO 
 

O Estágio Profissional é visualizado como o último e o primeiro passo para a 

profissão docente. Os obstáculos, as experiências e os desafios que o 

Estudante-Estagiário vivencia durante este percurso são fundamentais para o 

seu desenvolvimento profissional, bem como para a construção da sua 

identidade enquanto professor de Educação Física. O presente relatório está 

estruturado por capítulos, tendo na sua total extensão sete. O primeiro capítulo 

é a Introdução, onde é evidenciado o propósito da elaboração deste documento; 

o segundo diz respeito ao Enquadramento Pessoal, onde é realizada uma breve 

apresentação do Estudante-Estagiário e onde são mencionados os motivos que 

levaram à escolha desta profissão, bem como as expetativas do Estágio 

Profissional, nesta fase marcante da sua formação; o terceiro capítulo, o 

Enquadramento Institucional, é o local onde é caracterizado todo o processo de 

Estágio, a caraterização do meio onde este foi realizado, bem como todos os 

intervenientes que influenciaram a sua experiência docente, o Núcleo de 

Estágio, a Professora Orientadora, o Professor Cooperante e as Turmas 

atribuídas; o quarto capítulo é relativo ao Enquadramento Operacional, onde é 

realizada uma reflexão profunda acerca do processo vivenciado, e está dividido 

em três grandes áreas, sendo elas a Área 1 - Organização e Gestão do Ensino 

e aprendizagem, Área 2 - Participação na Escola e Relação com a comunidade 

e a Área 3 - Desenvolvimento Profissional; o quinto capítulo faz referência ao 

estudo de investigação ; o sexto capítulo diz respeito às Conclusões e 

Perspetivas Futuras, onde é realizada uma reflexão geral acerca de todo o 

processo de Estágio, evidenciando a sua importância e o seu valor para o 

Estudante-Estagiário, não eliminando a aplicação da vertente pessoal; o sétimo 

é destinado às Referências Bibliográficas; e por fim, os Anexos.  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, 

FEEDBACK PEDAGÓGICO.  
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ABSTRAT 
 
The Professional Internship should be viewed as the last and the first step for the 

teaching profession. The obstacles, experiences and challenges that the 

Student-trainee experiences during this time are fundamental for his professional 

development, as well as for the construction of his identity as a teacher of 

Physical Education.  This report is structured by chapters, with a total of seven 

chapters.The first chapter is Introduction, where the purpose of the preparation 

of this document is evidenced; the second concerns the Personal Framework, 

where a brief presentation of the Student-Trainee is carried out and where the 

reasons that led to the choice of this profession, as well as the expectations of 

the Professional Internship, will be mentioned; the third chapter, the Institutional 

Framework, is where the whole Internship process will be characterized, the 

characterization of the environment in which it was carried out, as well as all the 

intervenients that influenced the teaching experience: the Internship Center, the 

Cooperating Teacher and the assigned Classes; the fourth chapter is related to 

the Operational Framework, where a deep reflection about the process is carried 

out, and is divided into three main areas, being Area 1 - Organization and 

Management of Teaching and Learning, Area 2 - Participation in School and 

Relationship with the community and Area 3 - Professional Development; the 

sixth chapter refers to the Future Perspectives, where a general reflection about 

the entire Internship process will be carried out, highlighting their importance and 

their value to the Trainee Student, not eliminating the application of the personal 

aspect; the seventh chapter will be devoted to the Bibliographical References and 

finally, to the Annexes. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP, 

TEACHING-LEARNING PROCESS, PEDAGOGICAL, INTERVENTION 

PEDAGOGICAL FEEDBACK. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Estágio Profissional (EP) engloba todo um conjunto de tarefas que colocam o 

Estudante Estagiário (EE) em situações de observação e reflexão da sua prática 

pedagógica. A realização deste estágio tem como objetivo proporcionar uma 

experiência pedagógica, ao EE, de forma supervisionada e acompanhada. O 

Relatório de Estágio (RE) é um documento onde é expressado as vivências que 

o EE experienciou durante o ano de EP. Trata-se de um testemunho pessoal e 

único de uma experiência que gera transformações em vários níveis, pessoal, 

social e profissional. Considero que o EP é um ano muito rico em aprendizagem 

uma vez que, engloba todo um leque variado de experiências fulcrais no 

processo de desenvolvimento profissional. O meu EP foi realizado em grupo, 

com o Núcleo de Estágio (NE), na Escola Básica e Secundária de Águas Santas 

(EBSAS). Tal experiência foi acompanhada pela Professora Cooperante (PC) e 

pelo Professor Orientadora (PO), podendo assim ser criada uma relação de 

cumplicidade entre todos os intervenientes deste processo.  

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de EP, inserida no 

2º ciclo de estudos para a obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). É um documento onde são evidenciadas as 

minhas experiências ao longo do ano letivo 2016/2017. Ao longo deste ano letivo 

acompanhei e fui responsável por uma turma de 11º ano do curso científico-

humanístico de línguas e humanidades. Porém, também tive a oportunidade de 

partilhar, com o NE, uma turma de 6º ano. A possibilidade de lecionar em dois 

contextos diferentes, trouxe-me um leque mais diversificado de experiências, 

reflexões e problemas a contornar, podendo, assim, enriquecer o meu ano de 

formação.  

Este documento está dividido em sete capítulos e organizado segundo as 

Normas Orientadoras do EP 2016/20171. O primeiro capítulo, a Introdução, tem 

como objetivo contextualizar o documento redigido; o segundo denominado por 

“Enquadramento Pessoal”, onde são expressas as vivências desportivas e os 

                                                           
1 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016/2017) 
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acontecimentos que me ajudaram a decidir o ingresso pela via docente; o 

terceiro capítulo refere-se ao “Enquadramento Institucional” e é o lugar onde se 

caracteriza, de forma pormenorizada, o contexto onde foi realizado o EP, o NE 

onde o EE esteve inserido, as turmas atribuídas, bem como o PC e a PO que o 

acompanhou; o quarto capítulo, o “Enquadramento Operacional”, diz respeito à 

descrição e reflexão de todo o processo experienciado pelo EE, no seu primeiro 

ano de docência, onde são englobados os problemas, as estratégias 

desenvolvidas, as atividades organizadas e todas as situações que influenciaram 

a ação do EE. Este capítulo está subdivido em três áreas de desenvolvimento, 

em que a primeira faz referência à “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem” e onde é estruturado a conceção, o planeamento, a realização e 

a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. A segunda área é 

denominada por “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” e 

engloba as várias formas de participação que o EE vivenciou, no seu ano de EP, 

bem com as relações estabelecidas com a comunidade escolar e todos os seus 

intervenientes. Por fim, a terceira área, o “Desenvolvimento Profissional”, integra 

o estudo de investigação, realizado no ano letivo 2016/2017 e que teve uma 

grande influência na minha prática uma vez que, os resultados obtidos ajudaram-

me a refletir as minhas intervenções e, assim, otimizá-las. Esta área engloba 

todo o quinto capítulo. O sexto capítulo, “Conclusões e Perspetivas Futuras”, 

engloba uma reflexão profunda e pormenorizada do EP, onde são mencionadas 

as mudanças ocorridas, nos diferentes níveis, a importância que este ano teve 

no processo de formação do EE, bem como as perspetivas futuras que, o EE, 

detém. Este capítulo tem um caráter mais sentimental, pois são referidas as 

experiências e mudanças pessoais que o EE foi alvo. O sétimo capítulo diz 

respeito às Referências Bibliográficas e o por fim são apresentados os Anexos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 
2.1. Quem Sou Eu?  

Após 22 anos de existência e de experiência ainda sinto dificuldade em saber 

quem sou. Não sei se é normal, mas acredito que o ser humano está em 

constante mudança e adaptação no decorrer da sua vida e, com isto, torna-se 

difícil realizar uma caracterização perfeita, sem falhas, daquilo que realmente 

somos. Os contextos mudam, as pessoas mudam, o mundo muda. E não 

devemos ter medo desta constante mudança, pois ela ajuda-nos a olhar de forma 

diferente para os acontecimentos e a entendê-los tendo por base, sempre, os 

princípios e os valores da sociedade em que estamos inseridos. Estas “loucas” 

mudanças fazem com que o ser humano consiga construir os seus próprios 

pensamentos, visões e filosofias que, de certeza, vão variar de pessoa para 

pessoa. Diferentes ideologias não são sinónimo de melhores ideologias, mas só 

o fato de o ser humano pensar por si e de construir os seus próprios argumentos 

já é ser diferente e não “só mais um”. Assim, a imagem que temos de nós, dos 

contextos, do mundo pode variar de pessoa para pessoa. Não é obrigatório que 

todas as pessoas pensem e vejam o mundo da mesma maneira. Se assim o 

fosse não tinham “piada” as partilhas e as discussões, constantes. Todos estes 

momentos tornavam-se mais monótonos e “chatos”. E tendo um pensamento e 

uma visão própria podemos acrescentar muito mais ao nosso contexto, ao nosso 

envolvimento e, assim, enriquecer a nossa sociedade com a nossa “pegada”.  

Muitas vezes, não conseguimos olhar para o espelho e ver o que realmente está 

no reflexo. Às vezes, somos iludidos pela ganância e pela “idiotice”, outras vezes 

desvalorizamos, completamente, o que vemos, na esperança de vermos algo 

melhor. Eu, quando olho para o tal espelho, ainda vejo uma menina e tenho a 

certeza que aos olhos dos meus pais, essa menina ainda está lá. Essa menina, 

no seu corpo e na sua mente, tem marcas de luta, pois teve sempre que lutar 

pelo que queria, nada lhe era dado de “mão beijada”. Na sua cara, conseguimos 

ver as semelhanças com o seu pai. Os seus olhos pequenos e rasgados brilham 

quando o vêem, após a sua partida para o mundo de trabalho.  No seu interior 

conseguimos ver a herança que trouxe da mãe. E é esta herança que a torna 

uma menina querida, humilde, preocupada e, ao mesmo tempo, muito frágil. 

Sempre foi uma menina que deu tudo de si em todos os projetos que participava. 
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Apesar da sua autoestima baixa, no fundo do seu pensamento, queria ser a 

melhor, mas não acreditava que isso fosse possível e, nesse mesmo 

pensamento, existia um “diabozinho” que lhe dizia, constantemente, que não era 

capaz. Esta figura teve sempre muita influência no seu comportamento e 

pensamento e foi responsável, muitas vezes, pelas suas quedas e pelas suas 

dificuldades em se levantar. Muitas vezes, acreditou que não era capaz e que 

nem valia a pena tentar, pois sabia que não ia conseguir. No entanto, não queria 

desiludir a sua pessoa preferida, o seu pai. Esta menina queria deixar, sempre, 

o pai orgulhoso pois sabia que este fazia um sacrifício enorme para poder 

proporcionar-lhe uma vida melhor. E queria retribuir-lhe. Sempre foi uma menina 

que impôs, a si própria, muitos obstáculos. Havia um medo enorme de falhar. 

Preferia jogar pelo seguro do que cair, novamente. No entanto, com o passar do 

tempo foi melhorando. Começou a acreditar mais em si e no que conseguia 

realizar. Começou a conhecer-se e a descobrir-se. E foi assim que se projetou 

no futuro e descobriu o que realmente a fazia feliz.   

Desde cedo, esteve perto e por dentro do Desporto. Com o irmão a praticar 

hóquei em patins, foi incentivada a experimentar a patinagem artística. Durante 

três anos conheceu e descobriu um pouco desta modalidade. Todas as terças, 

quartas e sábados, ia o irmão Pedro levar a menina à patinagem e esperava por 

ela na bancada, fazendo “caretas” e rindo-se das quedas que esta dava. Houve 

também momentos em que o seu irmão expunha o seu caráter mais sentimental 

fazendo corações, com as mãos, e mandando beijinhos. Eram raros estes 

momentos, mas muito bons. Apesar de gostar muito da patinagem, desistiu 

devido a questões motivacionais. Experimentou outras modalidades, mas nunca 

ficou muito tempo numa só.  

Sempre foi uma menina que gostava das aulas de Educação Física (EF), bem 

como de participar em torneios e em corta-matos da escola. E incentivava os 

seus colegas a participar com ela nesses eventos. Passou pela Escola E.B. 2/3 

de Alfena, onde realizou a escolaridade até ao 9º ano, e a sua última paragem 

foi na Escola Secundária de Ermesinde, onde terminou o ensino secundário. E 

foi nesta que decidiu o que queria fazer como atividade profissional. A sua 

decisão foi influenciada pelos seus amigos e professores, no entanto não se 

arrepende de ter escolhido como profissão ser professora de EF. Apesar de 
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existirem pessoas que não acreditavam que era capaz de obter média suficiente 

para o ingresso no ensino superior, nem na passagem dos pré-requisitos 

necessários para a entrada na instituição superior, seguiu o seu instinto e foi 

capaz de atingir os objetivos que tinha definido, calando, assim, as pessoas que 

duvidavam das suas capacidades. E hoje encontra-se a realizar o EP para a 

aquisição do grau de mestre para ser professora de EF. Realiza, assim, o seu 

sonho que, apesar de ter surgido tarde, foi abraçado intensamente ao longo 

destes cinco anos. Também, foi com o ingresso no ensino superior que, com o 

seu esforço e dedicação, conseguiu um lugar num clube de Voleibol, na região 

da Maia, e onde permanece até hoje. Neste novo lugar passou por vários 

escalões até ao mais alto nível. Treinadora e Estatística foram e são as suas 

funções que exerce nessa instituição e onde é feliz, juntamente com todos os 

elementos constituintes, desde o funcionário que “monta as redes” até aos 

principais diretores. No entanto, como toda a gente, esta menina, tem as suas 

dificuldades e potencialidades.  

Hoje, no seu pensamento, com a sua opinião crítica e reflexiva, pretende 

potenciar cada vez mais as suas capacidades e competências, esforçando-se 

para que as suas dificuldades, com o tempo, se tornem potenciais capacidades. 

A menina que aparece, hoje, no reflexo desse espelho é a Sandra Teixeira Maia. 

E essa menina sou eu. Orgulhosa do que atingi, do que vou e espero atingir.   

2.2. Expetativas em Relação ao Estágio Profissional – “Ano da 

Verdade” 

O EP é a “última peça a encaixar no puzzle” do processo de construção e de 

desenvolvimento da profissão docente. Este puzzle vai ganhando vida e cor à 

medida que o indivíduo adquire conhecimento, vivencia experiências e partilha 

saberes. A sua construção é um processo longo e desgastante, mas o resultado 

final compensa todo o trabalho árduo. Trata-se do primeiro contacto que o EE 

tem com o mundo profissional possibilitando a aplicação de todo o conhecimento 

e da sua visão do que deve ser a EF nas escolas. É um lugar de aprendizagem 

para os professores principiantes, onde vão desenvolver competências e 

capacidades que só são possíveis de desenvolver na prática, com a experiência 

de ensino e com a constante ocorrência de situações não programadas. O EP 

“oferece aos futuros professores a oportunidade de imergir na cultura escolar 
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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, p.33). 

Para existir aquisição e evolução nestas novas e enriquecedoras 

experiências/momentos é necessário realizar uma introspeção acerca do que 

somos enquanto professores, do que nos falta na nossa “mala” para termos 

sucesso na nossa ação docente e, acima de tudo, do que queremos ser. Com 

esta introspeção, pretende-se que o EE perceba as suas dificuldades e 

potencialidades na prática de ensino. Assim sendo, tenho a noção de que, 

durante este ano de EP melhorei a minha prática em vários aspetos. Aprendi e 

estive aberta para que essa aprendizagem acontecesse. Contudo, devo 

confessar que, quando me percebi que iria iniciar o ano de EP, fui presenciada 

com todo um conjunto de medos, inseguranças e receios. Os receios e os medos 

eram fatores que me influenciavam negativamente e que me levaram a pensar, 

por vezes, que não estava preparada para este início. Não sabia se estava à 

altura da imensa responsabilidade que iria ter “em mãos”, uma vez que ainda me 

sentia muito “verde” na profissão docente. As minhas dificuldades de 

comunicação e o pouco à vontade em algumas modalidades eram aspetos que, 

de certa forma, iam influenciar a minha atividade. No que diz respeito à 

capacidade de comunicação, não sabia que linguagem ou postura devia de 

adotar, visto que desconheci o contexto em que ia ser inserida. Também tinha 

receio de não conseguir ser clara, sucinta e, acima de tudo, compreensível nas 

informações que iria transmitir no decorrer do ano letivo, uma vez que o 

nervosismo iria estar presente, principalmente, numa primeira fase. Também, o 

receio de não conseguir criar uma relação de cumplicidade, compromisso e 

confiança com a turma, esteve presente. Este receio surgiu devido à minha 

dificuldade em relacionar e confiar em novas pessoas e, como sabia que a 

criação de uma relação próxima e profunda com a turma era uma mais-valia para 

o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, tinha medo que tal não 

acontecesse. Porém, cheguei à conclusão que seria, no decorrer do ano de EP, 

que iria ultrapassar todas estas dificuldades de, com esforço e dedicação, 

proporcionado, assim, a criação de ambientes e relações de confiança, 

cumplicidade, compromisso e partilha. Assim, fiquei com a sensação que seriam 
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estas dificuldades as bases para a construção de uns fortes alicerces para novas 

aprendizagens. Acreditava, também, que a minha personalidade seria um 

entrave para todo o processo, uma vez que, por vezes, “pessoalizava” 

demasiado as situações e os comentários. Sempre pensei que se algo de mal 

acontecesse era por minha culpa e que as pessoas me queriam prejudicar ou 

afetar com determinadas ações. Esta minha perspetiva estava relacionada com 

a minha baixa autoestima e, principalmente, com a minha personalidade uma 

vez que nunca fui uma pessoa confiante nem de confiar, muito, nas pessoas. 

Sempre fui uma pessoa “com o pé atrás”, em vários momentos. Contudo, via o 

ano de EP como uma oportunidade para mudar esta dimensão da minha vida. 

E, tinha a noção, que se tal acontecesse iriam ocorrer muitas mais mudanças, 

como por exemplo melhorar a minha capacidade de ouvir os outros e de 

argumentar e defender as minhas convicções. Porém, sabia que os erros e as 

“quedas” iriam estar presentes no decorrer do EP e que devia de tentar aprender 

com a sua ocorrência, uma vez que eram úteis para a constante reflexão das 

minhas ações e comportamentos. Sabia que não podia ter medo do seu 

aparecimento nem da sua incidência, pois os erros eram como fatores de 

aprendizagem e de reflexão e, por isso, pretendia transmitir este mesmo 

pensamento aos meus alunos. Acreditava que o erro devia de ser visto como 

algo construtivo e não como algo negativo. É algo que está inerente à 

aprendizagem. Uma outra angústia era a possibilidade de transformar o espaço 

de aula num espaço de treino, uma vez que o treino já estava vinculado nas 

minhas “raízes”. Sabia que esta situação podia acontecer, gerando ambientes 

tensos no espaço de aula. Contudo, somente na prática e com a experiência 

podia tentar controlar esta ocorrência, uma vez que podia ser prejudicial para o 

processo de aprendizagem dos alunos. Assim, o ano de EP seria como um teste 

para verificar se conseguia separar os “meus dois mundos”, adotando posturas, 

linguagem e comportamentos diferentes, pois cada contexto tinha os seus 

objetivos. Com isto, basicamente, pretendia desenvolver e adquirir novos 

conhecimentos, estratégias, métodos e desenvolver e construir as cinco facetas 

que, segundo Nóvoa (2009), definem o “bom professor”: conhecimento, cultura 

profissional, tacto pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social. Estas 

cinco facetas são essenciais à definição dos professores e são uma mais-valia 

para a construção da sua identidade profissional. Se o profissional tiver presente 
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estas facetas e as desenvolver de forma contínua, a sua prática será mais rica e 

mais completa, proporcionando, assim, experiências de qualidade. Neste ano 

queria construir, desenvolver e moldar estas facetas aos contextos, aos valores 

e às minhas próprias crenças. Sabia que iria ser um período intenso e complexo 

de experimentação e de reflexão onde poderia aplicar elementos inovadores e 

de excelência, fortalecendo, assim, a relação dos alunos com a prática 

desportiva.  

A instituição em que estive inserida englobava uma comunidade educativa que 

era bastante acessível e inovadora. Estava aberta a projetos, pensamentos e 

opiniões diferentes e “revolucionárias”. Queria aplicar “ideias novas”. Era uma 

instituição com objetivos educativos muito bem definidos e que pretendia atingi-

los com a ajuda de todos os intervenientes. A comunidade educativa pretendia 

proporcionar uma educação de todos para todos, esperando sempre melhorar e 

aprender com os elementos mais recentes e mais “frescos”. Com isto, se numa 

primeira fase estava nervosa, pois não sabia se a Escola tinha uma mente 

aberta, quando a conheci e “descobri” percebi seria um ano letivo propício à 

aplicação de novas ideias e estratégias educacionais, não esquecendo a 

inovação. Era uma instituição que, de certa forma, conseguia gerar um clima 

positivo, motivador e entusiasmador. Esperava-se que com a ajuda de todos os 

elementos intervenientes, nesta comunidade, fosse possível criar seres 

humanos competentes, pensadores e autónomos para interagirem de forma 

positiva e eficaz na sociedade. Como está escrito no regulamento interno do 

Agrupamento de Águas Santas (Santas, 2016), a escola deve ser a expressão 

do direito de todos os jovens à educação e à cultura, favorecendo a valorização 

dos Direitos do Homem, do ambiente e da amizade entre todos os povos do 

mundo. A esta compete assegurar os meios para a promoção da assiduidade, o 

cumprimento da escolaridade obrigatória, o sucesso educativo e a integração 

dos alunos na comunidade educativa. “A Escola é um espaço privilegiado para 

a transmissão dos conhecimentos que são património do saber da Humanidade. 

Deve, porém, fazê-lo de uma forma crítica, viva e vital, criando oportunidades 

pedagógicas de intervenção de todos nos problemas do meio envolvente e de 

participação criativa e democrática na sociedade.” (Santas 2016). 
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A escola para além de se preocupar com os alunos que a integram tem que ter 

uma atenção especial aos EE que recebe, uma vez que são escolas cooperantes 

e que parte das suas ações e decisões influenciam as práticas docentes. Estas 

escolas cooperantes são um elemento chave no processo de formação dos EE 

que decidem o modo como estes se integram na instituição e como constrói a 

sua identidade profissional. Segundo Batista (2014), este ou exerce a profissão 

na sua plenitude ou, pode ser, apenas um mero expetador, sendo que ambas as 

situações influenciam a aprendizagem do EE. A última pode, mesmo, 

comprometer o processo de construção e reconstrução da identidade 

profissional. A meu ver, a instituição em que estava inserida possibilitou-me uma 

boa experiência podendo exercer completamente, e em plenitude, a profissão 

docente.  

Deste modo, o EP foi o “Ano da Verdade” com experiências enriquecedoras, 

diferentes e com a partilha de conhecimentos e filosofias contraditórias. Com 

este contexto complexo e “confuso”, tenho a certeza, que desenvolvi, procurei e 

construí as minhas próprias linhas orientadoras de ensino, tendo por base todos 

os conhecimentos que me foram transmitidos e todas as procuras que realizei 

para sustentar todos os meus pensamentos e opiniões acerca de tudo. Foi um 

ponto de partida para todo o meu percurso enquanto professora de EF, 

funcionando como um local de autêntica aprendizagem e de partilha de 

conhecimento e experiências de toda a comunidade educativa. Acima de tudo, 

queria e consegui vivenciar tudo, muito intensamente, pois tinha a noção que 

não teria outra oportunidade para realizar este processo de forma tão 

acompanhada e “guiada” e, infelizmente, tão cedo. 
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3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL   
3.1. Entendimento do Estágio Profissional  

O processo de formação do EE é marcado pela vivência da profissão docente 

na sua plenitude no ano de EP. Os novos elementos da comunidade educativa 

são apresentados como EE, mas que exercem, na sua totalidade, a profissão 

docente. São os principais responsáveis por toda a elaboração e construção do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos bem como a sua formação, 

estando, constantemente, sob supervisão. O EE passa do papel de estudante 

para o papel de professor. No entanto, sabemos que o “papel de estudante” 

ainda permanecerá por mais algum tempo, neste processo. Até arrisco dizer que, 

o ser humano, durante toda a sua vida, é estudante uma vez que a nossa 

sociedade está em constante mudança e que é necessário renovar, 

constantemente, os conhecimentos aprendidos. E devido a esta mudança, o 

conhecimento vai evoluindo e enriquecendo, gerando, assim, novos 

pensamentos e perspetivas. Assim sendo, podemos dizer que o conhecimento 

de hoje não será o mesmo de amanhã. E com isto, podemos ter duas opções: 

estagnamos no tempo e restringimos o nosso conhecimento, somente aquilo que 

adquirimos anteriormente, ou evoluímos e estamos por dentro do “novo” 

conhecimento que vai sendo gerado no dia-a-dia.   

O EP é efetuado num local onde os futuros professores continuam o desenho da 

sua identidade enquanto profissionais docentes. Começam a criar as suas 

próprias perspetivas, opiniões e crenças referentes a vários aspetos 

relacionados com o ensino, nomeadamente métodos e estilos de ensino. As 

autoras Batista e Queirós (2013), acreditam que o EP é todo um processo pelo 

qual os candidatos à profissão docente passam de uma participação periférica 

para uma participação mais interna e autónoma, no seio da comunidade docente, 

de modo gradual e refletido. E é com este contacto que os EE conhecem as 

“linhas” da profissão docente. É um momento de excelência de formação e de 

reflexão. É uma fase que os estudantes devem ansiar, pois é o local onde irão 

aplicar a teoria adquirida, ao longo destes cinco anos, e onde vão perceber que 

nem sempre é possível aplicar o que lhes foi dito, uma vez que as teorias e a 

sua validade variam de contexto para contexto. Azevedo e Andrade (2011) 

entendem que o EP é um período de transição, tarefa e/ou fase de aprender 
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algo, uma profissão que contribui para o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes de aprendizagem no ambiente profissional. Tal como diz 

Paixão e Jorge (2014, pp. 43): “…O Estágio ocupa um tempo privilegiado na 

formação dos professores. É nele, de modo mais intenso, que se desenvolvem 

as competências associadas à profissão docente, ou seja, aquelas que serão 

indispensáveis para os docentes potenciarem a formação de cidadãos 

responsáveis, ativos e implicados na construção da almejada sociedade 

sustentável e democrática”. Queirós (2014), também, acredita que o é o terreno 

de construção da profissão. E é com o contacto com o espaço real de ensino 

que o EE conhece todos os constituintes da docência e se torna membro ativo e 

presente da comunidade educativa. Este local de prática tem que funcionar de 

forma excecional, pois é onde o EE irá aplicar todos os conhecimentos que lhe 

foram transmitidos nos cinco anos de formação e é onde começa a perceber a 

aplicabilidade de toda a teoria. Aqui irá entender, na sua plenitude, a relação 

teoria-prática, bem como as controvérsias que estão ao seu redor. O EE deve 

enriquecer, em todos os momentos, a sua “mala docente”. Por conseguinte, o 

EE deve ser capaz de reconhecer o contexto social e cultural onde está inserido 

podendo, assim, realizar de forma oportuna todas as suas práticas não pondo 

em causa nenhum valor institucional.  

Durante esse ano, o EE deve criar algumas rotinas e hábitos que lhe são uma 

mais-valia na construção da sua identidade profissional, bem como na 

descoberta de certos conhecimentos, estratégias, métodos de ensino. Também 

aqui, no contexto do EP, o EE começa a vivenciar situações que o põem à prova, 

constantemente, e que o fazem “crescer” como profissional docente. Segundo 

Batista e Queirós (2013) “…o contexto real da prática profissional, constitui uma 

peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial na profissão, isto é, 

no seio da comunidade docente, através de um processo, que se quer gradual e 

refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração e reconfiguração 

das suas identidades profissionais, a identidade docente do EE é criada.” Assim, 

os registos, as reflexões, as sessões de grupos e as partilhas são uma mais-

valia uma vez que contribuem para o aperfeiçoamento e para a inovação das 

suas práticas docentes. São estas rotinas que colaboram para a construção da 

sua identidade profissional, bem como para a descoberta por completo da 
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profissão docente. O incentivo ao pensamento e à atitude crítica é fundamental, 

pois é necessário que os futuros professores saibam o que estão a fazer, o 

porquê de fazer e como fazer. E acima de tudo, perceberem porque não resultou 

e o que é preciso mudar. Este incentivo deve ser estimulado pelo professor 

orientador, pelo professor cooperante e pelo próprio estudante e até mesmo pelo 

NE onde está inserido. O pensamento crítico e construtivo é algo que deve estar 

presente em todo o processo de formação desde as idades mais baixas. Se tal 

acontecer, irão ser construídos seres mais autónomos, responsáveis, 

pensadores e, acima de tudo, portadores de conhecimento. 

No processo de formação do EE, a identidade profissional, já começa a fortalecer 

as suas “raízes”, no entanto só começa a crescer quando são inseridos no 

contexto prático e quando são confrontados com os problemas do ensino 

podendo, assim, desenvolver as suas competências de ensino. Este processo 

de formação prevê um ensino de qualidade, um professor reflexivo que analisa, 

reflete e justifica as suas decisões em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente referidos por Alonso (1998). Este autor refere a 

importância da competência docente, autonomia profissional, identidade 

profissional e sentido de pertença e abertura à inovação. O momento do EP deve 

ser considerado como um terreno da construção da profissão e da identidade 

docente e o EE tem que ter consciência disso mesmo. E neste terreno o EE 

cresce, modifica-se e transforma-se em professor. “Aprender a ensinar é um 

processo longo e difícil, por envolver múltiplas dimensões tais como o pensar, o 

fazer, o sentir, o partilhar e o decidir. Estas dimensões devem, desde logo, ser 

trabalhadas na formação inicial e o EP pode apresentar-se como um ponto de 

articulação entre elas pelo seu contexto e riqueza de experiências” (Queirós, 

2014, pp. 78). O EP deve ser um lugar de cumplicidade e de aprendizagem entre 

todos os intervenientes (NE, professor cooperante e professor orientador). Cada 

interveniente tem a sua função e o seu papel neste processo de construção. E 

cada um deve acrescentar saberes e experiências à formação do EE. Este 

contacto com a realidade provoca comportamentos de adaptação por parte do 

EE, que, ao deparar-se com costumes e tradições, muitas vezes, enraizadas nas 

instituições de ensino, é, por vezes, obrigado a modificar as conceções de ensino 

que defende. Acredito que a capacidade de adaptação é uma característica 
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fundamental para o sucesso em qualquer profissão e que é fulcral para o EE, 

pois existem muitas circunstâncias que são incontroláveis e imprevisíveis.   

Assim, o EP é considerado, pela literatura, como um tempo de experiências 

intensas. É o momento onde o EE se depara com os seus medos, as suas 

angústias e as suas dificuldades/facilidades. Este pretende transmitir todo o 

conhecimento adquirido dentro da universidade de forma clara e objetiva. No 

entanto, muitas vezes, isso não é possível, visto que a teoria nem sempre é 

aplicável. Isto acontece devido à variabilidade de aspetos e de contextos que 

modificam e que influenciam estes processos e que, como já disse 

anteriormente, não são possíveis de prever. Cabe ao EE criar e desenvolver 

estratégias que possibilitem esta adaptação da teoria à prática. Também as 

experiências partilhadas e os conhecimentos gerados no seio da comunidade 

educativa, podem ser uma mais-valia. 

3.2. Escola como instituição  

Freire (2010) expressa que a escola deve ser um lugar de trabalho, de ensino, 

de aprendizagem. Tem que ser um lugar em que a convivência permita, contínua 

e constantemente a superação, uma vez que é um espaço privilegiado para 

pensar, agir e modificar o pensamento e o comportamento humano. Este autor 

vê a escola como uma instância da sociedade. No entanto, a escola precisa de 

redimensionar o seu pensar, reformulando, as suas ações e as suas crenças, 

possibilitando, assim, aprendizagens de excelência.  

Devemos visualizar a escola como uma instituição que tem, na sua essência, a 

construção e o desenvolvimento de seres humanos. E nestas criações devem 

estar presentes todas as dimensões (social, pessoal, motora e cognitiva), uma 

vez que todas são importantes para a formação de um ser único, completo, 

pensador e crítico. A escola tem um papel importante na construção da história 

pessoal de cada aluno, bem como na construção do seu pensamento, da sua 

personalidade e da sua “visão do mundo”. Estas escolas devem ter noção da 

sua ação sobre os alunos e de como isso influencia o seu comportamento e 

pensamento. As relações que possibilitam, as experiências que proporcionam e 

os conhecimentos que transmitem influenciam os alunos bem como toda a 

comunidade educativa. A escola deve estar, sempre, ciente das mudanças e das 
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evoluções que surgem na sociedade e acompanhá-las possibilitando, assim, ao 

aluno, aprendizagens de excelência, rigorosas e inovadoras sempre sustentadas 

em conhecimentos novos e evolutivos.   

Freire (2010, pp. 1) conseguiu-nos transmitir, de uma forma clara, simples e 

bonita do que deve ser a escola: “Escola é… o lugar onde se faz amigos, não se 

trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos... Escola é, 

sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se 

estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é 

gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em 

que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de 

gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém, nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é 

também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, 

é se amarrar nela! Ora, é lógico... numa escola assim vai ser fácil estudar, 

trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz.” 

3.3. Escola Básica e Secundária de Águas Santas  

A EBSAS está inserida no Agrupamento de Escolas de Águas Santas e abrange 

o 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário, conseguindo, ainda, 

englobar na sua oferta educativa, cursos profissionais. Consegue abarcar cerca 

de 3300 alunos, tendo, assim, 89 turmas (5º ano – 10 turmas; 6º ano – 12 turmas; 

7º ano – 12 turmas; 7º ano – 12 turmas; 8º ano – 11 turmas; 9º ano – 14 turmas; 

10º ano – 10 turmas; 11º ano – 12 turmas; 12º ano – 8 turmas). O pessoal 

docente (270 professores) e o pessoal não docente pretendiam proporcionar, a 

todos os alunos, aprendizagens de excelência, adotando e aplicando ideias 

inovadoras e diversificadas, tendo por base o regulamento interno da escola. 

Esta instituição pretendia melhorar os resultados, aumentar o trabalho 

colaborativo, adotar valores e atitudes favoráveis às aprendizagens, gerar um 

bom clima na escola bem como aumentar/melhorar a disciplina e a assiduidade 

dos alunos. Para tal, todos os órgãos presentes aplicam o seu melhor nas suas 

ações, oferecendo, assim, uma diversidade experiências inovadoras, ricas e de 

qualidade, aos alunos. Na EBSAS, era possível ter uma oferta educativa muito 

diversificada. Esta oferta educativa abrangia o ensino regular, cursos 
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profissionais, ensino especial, desporto escolar e currículo específico individual. 

Os alunos sujeitos ao currículo específico individual podiam usufruir de 

disciplinas com conteúdos programáticos, objetivos gerais, objetivos específicos 

e desenvolver atividades, que se afastam do currículo comum e que melhor se 

adequem ao perfil de funcionalidade do aluno. Estes currículos substituíam ou 

complementavam as metas/objetivos definidos para cada nível de educação e 

ensino e a sua elaboração era da responsabilidade do docente de educação 

especial. A instituição era, ainda, o centro de formação para professores, das 

freguesias da Maia e Trofa. Também na sua ação educativa englobava núcleos 

de estágio de Educação Física da FADEUP e o Instituto Universitário da Maia. 

Segundo o Regulamento Interno da Escola (Santas, 2016), é possível verificar a 

imagem que defendem do que deve ser a Escola. Esta deve ser a expressão do 

direito de todos os seres humanos à Educação. Acredita e defende que todos os 

membros que fazem parte da instituição têm a responsabilidade de promover 

esta conceção, garantindo, assim, o direito à expressão (receber e difundir 

informação e ideias) e a liberdade de associação. Tem como objetivo primário 

promover a formação do ser humano, abrangendo, nas suas práticas, todas as 

suas dimensões.  

 A organização da escola era composta por órgãos de administração e gestão, 

que têm como função criar e desenvolver um excelente funcionamento das 

instalações. No topo da hierarquia encontra-se o Conselho Geral, o qual preside 

o diretor sem direito de voto. No nível inferior temos os Conselhos Administrativo 

e Pedagógico. O Conselho Pedagógico engloba os departamentos: Pré-Escolar; 

1º Ciclo; Línguas; Expressões; Ciências Sociais e Humanas; Matemática e 

Ciências Experimentais. Cada departamento é constituído por grupos 

disciplinares. A Educação Física está incluída no Departamento das Expressões. 

A escola tinha sofrido alterações, há pouco tempo, no que diz respeito às 

instalações, tendo como objetivo melhorar o funcionamento da instituição e as 

aprendizagens dos alunos. As instalações desportivas englobavam um pavilhão 

desportivo (disponibilizado pela Câmara da Maia) que é divisível em três espaços 

(dois laterais e um central). Dois desses espaços tinham uma baliza oficial e 

duas tabelas de basquetebol sendo que, o espaço central, não tinha nenhum 

destes materiais fixos. Num outro espaço tínhamos duas salas de ginástica, mas 
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com uma área muito reduzida e um espaço exterior, vedado, onde 

conseguíamos ter duas balizas e seis tabelas de basquetebol fixas. O roulement 

de espaços era realizado através de uma rotação das turmas pelos seis espaços 

disponíveis, o que condicionou a estruturação do processo de ensino-

aprendizagem.  

“Notei, com a prática dos alunos, que estes ainda não tinham o esquema consolidado bem como, 

ainda existia alguns pontos dos esquemas indefinidos. O fato de termos uma grande interrupção 

nesta unidade provocou o esquecimento de alguns aspetos do esquema. O tempo que foi 

atribuído a esta unidade foi escasso. No entanto, não havia outra forma uma vez que estamos 

condicionados com aos espaços disponíveis.” 

(Reflexão da Aula nº 35 – Ginástica Acrobática, outubro de 2016) 

O roulement influenciava o planeamento anual, o número de aulas atribuídas a 

cada modalidade e as modalidades a lecionar em cada espaço. O material 

disponível para a realização das aulas era reduzido, pois era necessário dividir 

com outros professores, uma vez que existem muitas aulas a decorrer ao mesmo 

tempo. Além de reduzido, por vezes, não se encontrava nas melhores condições 

de utilização. 

 “Também, nesta aula, tivemos alguma dificuldade em relação ao material, uma vez que todas 

as turmas iriam lecionar a modalidade de badminton. . . é complicado gerir estas situações uma 

vez que não existe material suficiente para ocorrerem duas aulas, em simultâneo de badminton.” 

(Reflexão da Aula nº 30 e 31 – Badminton, novembro de 2016) 

Estes fatores dificultaram e condicionaram, bastante, a planificação das aulas 

uma vez que, no geral, as turmas eram constituídas por um grande número de 

alunos. 

No entanto, mesmo com todas estas dificuldades de gestão e de organização, a 

EBSAS era uma instituição que pretendia promover formações completas e de 

excelência à sua comunidade, tentando desenvolver todas as dimensões do ser 

humano, criando, assim, pessoas autónomas, responsáveis, pensadoras e 

portadoras de conhecimento. 

3.4. Equipa de “Trabalho” 

Cada vez mais é importante que o ser humano esteja rodeado de pessoas que 

o façam crescer, pensar, duvidar e, acima de tudo, construir a sua história 

pessoal. A constante ocorrência de situações imprevisíveis e problemáticas 

constituem momentos de reavaliação por parte do ser humano. E são estes 

momentos que o fazem construir os seus próprios conhecimentos e ideologias. 
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No entanto, como já foi dito anteriormente, o facto de ter ao seu redor pessoas 

diferentes, com conhecimento e espírito de evolução faz com este esteja em 

constante descoberta e conflito com as mudanças e com o progresso, tendo 

sempre um “pilar de segurança”. Esta confusão de ideias, filosofias e 

conhecimentos faz com que, o ser humano, comece a criar os seus próprios 

princípios acerca das situações que vão surgindo no seu contexto. Esta 

constante evolução e descoberta está presente em todo o ano do EP e deve ser 

entendida, pelo EE, como um momento de aprendizagem e de enriquecimento.   

O EP é caraterizado pela constante incidência de situações não controláveis e 

que influenciam as práticas educativas. Estas situações podem estar 

relacionadas, por exemplo com a adaptação das situações de aprendizagem 

devido à falta de alunos, adaptação de todo o plano de aula devido às condições 

climatéricas ou até mesmo a alteração completa de um exercício, no decorrer da 

aula. Aqui, é importante que o EE esteja consciente que estas situações, 

imprevisíveis, acontecem e são contornáveis. É importante que o EE se sinta 

seguro e confiante em toda as suas ações. E a equipa de trabalho pode ser uma 

mais-valia na superação de algumas ocorrências. Esta equipa funciona como um 

porto seguro em que existe a partilha de experiências, conhecimentos e 

filosofias. Com estas “discussões saudáveis” os EE estão englobados e 

envolvidos na partilha de novos conhecimentos e ideologias educativas. Devem 

aproveitar todos esses momentos para completar, ainda mais, a sua “mala 

docente”. Assim, a equipa de trabalho é um forte alicerce no ano de EP e o EE 

tem que ter noção disso para aproveitá-la da melhor forma.  

Tenho a noção de que neste ano de EP se não tivesse, sempre, comigo o meu 

NE não teria aproveitado nem aprendido tanto como o fiz. Todas as minhas 

angústias, medos e perturbações foram combatidas em equipa para atingir a 

superação. Sinto que esta equipa e todos os momentos que partilhámos, ao 

longo deste ano, foram significativos no meu crescimento docente, pessoal e 

social. A professora orientadora, o professor cooperante e o NE integraram esta 

equipa de trabalho, contemplando-nos, sempre, com novas perspetivas e 

saberes.  

Um dos membros da equipa de “Trabalho” é a PO. Com esta desenvolvi uma 

relação de confiança, respeito e cumplicidade. Ao longo deste ano foi uma 
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conselheira e um apoio nos piores e melhores momentos. Desde o primeiro dia 

que soube que seria um ano cansativo, desgastante e trabalhoso, mas, também, 

um ano de partilha de conhecimentos, de experiências e, acima de tudo, um ano 

de completa descoberta com a PO. Sem dúvida que, sem ela tudo seria mais 

difícil. Lembro-me de como me senti no primeiro momento em que reunimos.  

“Hoje tive a minha primeira reunião com a professora orientadora da faculdade. Sabia que o 

nosso primeiro encontro era mais um passo nesta nova fase e que já não havia volta a dar. 

Estava iniciado o meu ano de estágio profissional. Um friozinho na barriga acompanhou desde a 

porta de casa até à porta do gabinete da professora. Apesar de já a conhecer de outros anos, o 

nervosismo e a ansiedade estiveram presentes. A meu ver, isto esteve relacionado com o fato 

de não a querer desiludir e, acima de tudo, de a querer impressionar. No pensamento estava 

presente esta ideologia: “Ser melhor que hoje e superar-me amanhã”.” 

(Diário de Bordo – Reunião com Prof. Orientadora, outubro de 2016) 

Com ela partilhei as minhas angústias, experiências, dificuldades e os meus 

“pequenos grandes sucessos”, pois acredito que devemos atribuir valor aos 

momentos de sucesso e vivê-los de forma intensa e única, não esquecendo a 

sua reflexão para que mais vezes aconteçam. Escutei tudo o que me dizia e 

aproveitava todos os momentos de partilha para enriquecer, mais, a minha “mala 

docente” pois era conhecimento sábio, sempre com uma “pitada” de experiência. 

Apesar de não ter sido uma figura muito presente no dia-a-dia da escola, esteve, 

sempre, por dentro de todo o meu processo de formação. 

“Quero que seja uma pessoa presente e que me veja a crescer em todas dimensões 

profissionais. Uma vez que a conheço sei que é uma pessoa disponível, acessível e que pretende 

formar professores de EF de excelência. Sei que o meu núcleo de estágio está em boas mãos.” 

(Diário de Bordo – Reunião com Prof. Orientadora, outubro de 2016) 

O PC por outro lado, foi uma figura mais presente no processo uma vez que, 

integrou a comunidade educativa, na qual estou inserida, e acompanhou, de 

perto, todo o processo educativo. Este, sem dúvida, que foi um elemento 

essencial da equipa, uma vez que foi o interveniente mais presente em todo meu 

processo de formação.  

“O Professor Cooperante é uma das peças fundamentais nesta etapa de formação do EE. Este 

deve acompanhar todo o percurso do EE, bem como ajudá-lo nas suas inquietações constantes. 

O meu PC já foi meu professor de EF nas idades mais baixas, isto é, nunca o tive como professor 
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de EF, mas sim o seus EE. Será uma coincidência? Não sei, talvez o destino. . . Apesar de este 

não se lembrar de mim, eu nunca esqueço uma cara. “ 

(Diário de Bordo – Prof. Cooperante, setembro de 2016) 

Foi um elemento ativo e transmissor de conhecimento/experiências. Apesar de 

ter sido um elemento supervisor e dinamizador das atividades criadas e 

desenvolvidas, conseguiu criar momentos de partilha e de sucesso para o NE. A 

sua intervenção foi sistemática sendo o elemento mais próximo da minha prática 

e o que conheceu todo o processo de ensino que desenvolvi. Era uma figura que 

valorizava, bastante, as reflexões de todos os acontecimentos e que conseguia 

proporcionar momentos de discussão em seio NE. 

 “No final da aula, após ter comentado com o professor alguns aspetos da aula, este sugeriu-me 

alguns pressupostos que podiam fazer a diferença e que, acima de tudo, podiam “elevar” o nível 

da aula bem como otimizar as aprendizagens dos alunos.” 

(Reflexão nº 87 6º K – Atletismo, maio de 2017) 

Foi um professor aberto a novas práticas e perspetivas, o que facilitou o nosso 

trabalho, uma vez que conseguimos inovar e criar situações diferentes, 

divertidas e diversificadas. Não tem medo de inovar nem de sair da sua zona de 

conforto. Como foi meu PC, no ensino básico, lembro-me, vagamente, dos seus 

métodos e as suas abordagens.  

“Ao princípio, quando descobri que ia ser o meu PC fiquei entusiasmadíssima e ansiosa pois era 

uma figura que já conhecia e que já tinha estado presente, em algum momento, na minha vida. 

Tenho a certeza que os seus conhecimentos e as suas filosofias irão encher, mais um pouco, a 

minha “mala docente”. Com ele irei vivenciar momentos únicos da minha vida docente que irão 

influenciar as minhas perspetivas, as minhas filosofias, os meus conhecimentos e, acima de tudo, 

a minha identidade docente. Este irá ter um papel fundamental na prática pedagógica, bem como 

nos meus momentos reflexivos. Irá ser um modelador nos momentos de angústias e nos 

momentos das facilidades. E, com ele, pretendo potenciar as minhas maiores fraquezas e 

promover os meus momentos de sucesso.” 

(Diário de Bordo – Prof. Cooperante, setembro de 2016) 

Tornou-se uma figura portadora de conhecimento e com um leque de 

experiências variado que nos apoiou durante todo o processo. E com as suas 

novas práticas, novas filosofias e novos métodos acrescentou e enriqueceu este 

ano de formação. Contudo, sinto que poderia ter sido uma pessoa, ainda, mais 
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presente em todo processo. Por vezes, tínhamos que ser nós próprios, EE, a 

questioná-lo acerca da nossa intervenção. Erámos presenciados com a sua 

opinião e com a sua filosofia somente quando era questionado ou quando algum 

elemento do NE apresentava um tema para discussão. Foi um elemento ativo, 

sem dúvida, mas era necessário que os EE fizessem dele isso mesmo. Pensava 

que iria ser um tutor com uma ação diferente, mais crítica e reflexiva. Gostava 

de ter sido questionada, que me colocassem em dúvida, que não me dessem 

certezas, que me fizessem pensar. E que, acima de tudo, valorizassem os meus 

erros, sendo motivos de aprendizagem.  

“Após três meses da prática de ensino não posso deixar de reparar que existe um sentimento de 

desilusão nos meus dias. Esperava que as minhas aprendizagens fossem mais profundas, isto 

é, estava à espera de críticas constantes e construtivas. Queria que me pusessem à prova, que 

me questionassem e que, acima de tudo, me ajudassem a crescer. Sinto que vou ter que, 

constantemente, fazer introspeções e autorreflexões para melhorar as minhas práticas. Sinto que 

é com a partilha de experiências e de opiniões, que ocorrem entre o meu núcleo de estágio, que 

irei ter uma evolução e um crescimento mais profundo, sistemático e “rico” das minhas práticas 

docentes. Espero, que com o passar do tempo, o meio em que estou inserida me proporcione 

mais aprendizagens. Preciso e quero evoluir. Quero que me questionem, que me critiquem e que 

digam que estou errada. Só assim irei criar a minha conceção de ensino.” 

(Diário de Bordo – Pensamentos, dezembro de 2016) 

O NE é outro elemento essencial da “equipa de trabalho” neste ano de formação. 

Funciona como um pilar e um porto de abrigo para os choros, para as angústias 

e, também, para as conquistas. O NE em que fiquei inserida foi um NE que 

engloba indivíduos que se conheciam há bastante tempo e que pretendiam o 

sucesso de todos. Era um NE de “velhos amigos”.   

“O NE é um dos intervenientes mais importantes no ano de EP. O meu foi escolhido ao milímetro. 

Fizemos de tudo para ficarmos juntos, uma vez que já nos conhecíamos e que queríamos 

partilhar este ano de EP juntos. Entre nós existe uma grande cumplicidade e admiração que 

muitos invejam. Somos bons amigos e por isso pretendemos apoiar e vivenciar, juntos, as 

derrotas e as vitórias uns dos outros. Isto sim será um NE invejável.” 

(Diário de Bordo – Núcleo de Estágio, setembro de 2016) 

Foi um grupo que em todo o seu percurso académico trabalhou junto e, por isso, 

já conheciam as dificuldades e capacidades de cada um, podendo, assim, 

desenvolver e otimizar a sua capacidade de interajuda. Com eles partilhei os 
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momentos mais difíceis, bem como os meus sucessos. Deste NE tive 

compreensão, carinho, respeito e cumplicidade. Considero que foi o meu “ombro 

amigo” nas minhas dificuldades como também nas minhas vitórias. A troca de 

conhecimentos, de experiências e, acima de tudo, de dúvidas foi uma constante 

nesta nossa caminhada. Juntos melhoramos e refletimos, constantemente, 

acerca da nossa intervenção docente e de todo o processo de ensino. Agora 

percebo porque é que os colegas do ano passado diziam que era muito 

importante o NE. Tenho a perfeita noção que foi um elemento fulcral neste ano 

de formação. No seio dele caíram-me lágrimas de tristeza, de angustia, 

ansiedade e de nervosismo, mas com ele, também, vivenciei momentos únicos 

de felicidade pura. Momentos inesquecíveis e inexplicáveis. Com ele fui feliz no 

meu Ano da Verdade. 

3.5. Turmas  

3.5.1. Turma Residente 

A minha turma residente foi uma turma do ensino secundário, 11º ano, do curso 

de Humanidades. Era uma turma constituída por dezoito alunos em que catorze 

eram raparigas. Foi um desafio uma vez que as raparigas não tinham muita 

tendência para a prática desportiva e, como a nota da disciplina não 

contabilizava para a média, era mais uma razão para não existir empenho e 

motivação para as aulas de EF. Como já referi, anteriormente, a minha turma 

era, maioritariamente, do sexo feminino. Uma turma de dezanove alunos apenas 

quatro eram do sexo masculino. Era notório verificar que o sexo feminino era o 

que comandava “as tropas”.  Contudo, devo confessar que fiquei, bastante, 

assustada quando descobri que iria ter, tão, poucos alunos do sexo masculino. 

Ao ler a lista de alunos que a turma constituía, fui absorvida por um turbilhão de 

questões e de filosofias que jamais pensara: “Será que vão ter alguma aptidão 

para a aula de EF? Será que vão gostar das aulas? Será que vão realizar as 

aulas?” Todas estas questões estiveram presentes até à primeira aula, a aula de 

apresentação. Admito que no final daquela aula ainda, mais, assustada fiquei. 

Espanto meu quando descobri que quase todos os alunos, à exceção dos 

rapazes, praticavam dança ou ginástica acrobática. Algumas alunas não 

praticavam atividades extraescola. Contudo, fiquei assustada com estas duas 

modalidades presentes na turma pois eram duas modalidades em que não 
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estava, muito, à vontade. E posto isto pensei: “Estou feita!”. Não sabia até que 

ponto a turma, em desportos coletivos (DC), teria um bom desempenho ou se 

tinham qualquer conhecimento acerca dos mesmos. Todas estas dúvidas e 

angústias foram partilhadas e comentadas em seio de NE. Contudo, estas 

características muito próprias, de certa forma, motivaram-me e entusiasmaram-

me, pois, se a turma tivesse muitas dificuldades, como pensava no primeiro 

contacto, teria muita matéria-prima para trabalhar e moldar, ao longo do ano 

letivo.  

“Hoje foi a primeira aula…Não sei se fico entusiasmada ou assustada pois descobri que a dança 

e a ginástica são duas modalidades presentes na turma. Apesar de serem poucas as aulas a 

praticarem, estas duas modalidades, fico um pouco preocupada pois são duas modalidades em 

que não me sinto, minimamente, à vontade. Terei que pensar e elaborar estratégias e métodos 

que me ajudem a ultrapassar as minhas dificuldades nestas modalidades caso as lecione” 

(Diário de Bordo – Pensamentos, setembro de 2016) 

Como era uma turma, maioritariamente, feminina, as demoras no balneário 

foram condicionadas. Foi um ponto negativo que marcou presença nas primeiras 

aulas. Contudo, apesar de o sexo feminino predominar na turma, não houve 

quaisquer conflitos entre os alunos. Era notório a existência de grupos na turma, 

mas estes grupos nunca criaram rivalidades. Sentia que era nas aulas de EF 

onde, esses mesmos grupos, não eram, tão, visíveis. A forma como organizava 

a aula e a construía fazia com que os grupos não trabalhassem, sempre, em 

conjunto. As aulas de EF eram o único momento onde os alunos funcionavam 

como uma turma, como um só. O fato de ter adotado, várias vezes, a estratégia 

de construção de equipas fez com que os alunos se unissem mais e 

desenvolvessem a cooperação, a interajuda, entre outros valores. 

“Mais uma vez sinto que a construção de equipas, no processo educativo, é um aspeto positivo, 

principalmente, por dois motivos. Primeiro ajuda-me na organização e estruturação das situações de 

aprendizagens, bem como em atribuir alguma competitividade e cooperação à turma. Em segundo lugar, 

noto que a turma está mais unida apesar da existência de grupos “preferidos”. Assim, com esta estratégia 

consigo, de alguma forma, esconder os grupos e fazer com que a turma trabalhe como um só, apesar da 

competitividade.” 

(Reflexão da Aula nº 47 – Badminton, novembro de 2016) 
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Assim, tentei, também, desenvolver estratégias e criar dinâmicas diversificadas 

para promover a motivação, bem como o rendimento dos alunos. Segundo 

Batista (2014, pp. 35), o que marca os EE são as tarefas inerentes ao processo 

ensino-aprendizagem, principalmente as ligações que criam com os alunos: “É 

com eles e para eles que eles investem”.  

Era uma turma com bastante dificuldade a nível motor e cognitivo e, acima de 

tudo, a nível de conhecimento desportivo. O seu nível podia ser comparado com 

o ensino básico. Eram enormes as dificuldades que apresentavam em várias 

modalidades. É incompreensível, no meu ponto de vista, os alunos de ensino 

secundário serem portadores de tamanhas dificuldades motoras e cognitivas 

referentes à EF. Com isto, consigo perceber que a suas aprendizagens e 

experiências anteriores, nesta disciplina, foram fracas e pouco enriquecedoras. 

Não sei se a falta de competência por parte dos professores ou a falta de 

participação e de envolvência dos alunos foram fatores que influenciaram este 

resultado final.  

“Sei, também, que o nível de conhecimentos da turma em relação à EF é muito baixo. Poucos 

praticam desporto ou sabem, mesmo, o que realmente é isso. É um fator que me incomoda 

bastante pois não percebo que experiências tiveram no passado escolar. Como é que no 11º 

ano não sabem realizar um passe de ombro? É vergonhoso para a nossa profissão que tal 

aconteça. Sei que tal situação pode estar relacionada com as poucas horas dedicadas à EF, a 

falta de espaços e materiais, pouco empenhamento por parte dos alunos e, até mesmo, o 

aborrecimento pela disciplina. Contudo, também acredito que a incompetência de alguns 

professores pode estar relacionada com este fraco desempenho dos alunos. Porém, este fraco 

desempenho motor é algo que está a propagar-se nas instituições escolares. É necessário tomar 

medidas.” 

(Reflexão da Aula nº7 – Andebol, janeiro de 2017) 

“Nesta aula senti-me um pouco “perdida”, pois apesar de estar à espera de um baixo rendimento, 

nesta modalidade, nunca pensei que fosse tão baixo. Intervim várias vezes para os forçar a 

realizar os três toques, bem como para a realização do passe. Foi notória a falta de organização 

do jogo e a sua falta de intenção tática.” 

(Reflexão da Aula nº79 – Voleibol, abril de 2017) 

Ao longo deste ano consegui que estes se envolvessem nas práticas lecionadas 

e que, acima de tudo, começassem a gostar da EF e de todos os valores que 

este nos consegue fornecer. 
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“Como isto, a aula correu conforme o que estava planeado. Os alunos estão, cada vez mais, 

envolvidos com a prática desportiva e com o Desporto, querendo estar presentes nos processos 

de aprendizagem.” 

(Reflexão da Aula nº29 – Badminton, novembro de 2016) 

“Para rever alguns conhecimentos importantes questionei, os alunos, acerca de alguns 

elementos que já tínhamos abordado. Fiquei surpreendida pois ainda se lembravam de alguns 

conceitos. Com isto, começo a perceber a sua envolvência e o seu interesse pelos conceitos 

abordados nas aulas. Fico feliz e realizada por começar a despertar algum interesse na turma 

para a minha disciplina.” 

(Reflexão da Aula nº20 – Atletismo, janeiro de 2016) 

Também, com muito esforço e dedicação por parte dos alunos foi notória a sua 

evolução e o seu desejo de se superarem em todos os desafios propostos. 

Apesar das suas dificuldades tenho a certeza que foi um ano de experiências 

enriquecedoras, diferentes, inovadoras e divertidas. Era uma turma constituída 

por alunos bem-educados, responsáveis e cativantes. Estes “conquistaram-me” 

logo no primeiro dia. Tenho a certeza que serão seres humanos pensadores, 

reflexivos, autónomos, responsáveis, criadores e inovadores.  

Estabeleci uma ligação próxima com a turma ao tornar-me uma figura de 

confiança e de segurança para eles. Sinto que ficamos “apaixonados” na 

primeira semana. Eles com a minha personalidade e a minha maneira “querida 

e cuidada” de os tratar e eu com a sua maneira única e espontânea de ser. Foi 

“amor à primeira vista”. Ao longo do tempo fomos ficando mais próximos e a 

nossa relação de proximidade foi-se intensificando.  

“Sinto que, cada vez mais, os alunos estão envolvidos nas aulas bem como, comigo. Sinto que 

“já os tenho do meu lado”. O fato de, nas aulas, conseguir ser descontraída e mais “divertida” é 

uma vitória pois não queria ter que usar uma personagem nas aulas. Falo na criação desta 

personagem pois, por vezes, as pessoas criam “figuras” nos diferentes contextos para 

conseguirem ter sucesso. E eu não preciso e ainda bem pois, acredito, que não estaria tão 

entusiasmada e motivada para as aulas. Adoro conseguir ser eu mesma e de mostrar todos os 

meus lados. O fato de ser descontraída e mais liberal não é espelho de desorganização e de 

pouco trabalho nas aulas, até pelo contrário. Com a minha postura consigo que, os alunos, se 

envolvam mais nas atividades e que vejam o desporto de uma forma positiva. No início, tinha 

medo de não conseguir conquistar a turma, mas, ainda bem, que aconteceu o contrário. Como 

os conquistei? Sendo eu mesma, em todos os momentos e em todos os sentidos.”  

(Reflexão da Aula nº40 e 41 – Andebol e Atletismo, janeiro de 2016) 
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Creio que a prevalência do sexo feminino, na turma, fez com que o nível de 

confiança e de cumplicidade fosse crescendo, acentuadamente, no decorrer do 

ano letivo. Graças às caraterísticas próprias da turma nunca houve uma 

necessidade de adotar uma postura e uma intervenção mais autoritária. Sempre 

foi possível incutir, nas aulas, momentos de puras gargalhadas e de partilha. Não 

podia ter desejado melhor turma para o meu Ano da Verdade.   

Sinto que consegui transmitir-lhes conhecimentos e valores desportivos que 

estes não sabiam que existiam. Nunca tive problemas de mau comportamento 

nem de indisciplina. Sempre foram uma turma bastante educada e participativa, 

apesar das suas limitações. Acredito que a minha conceção de ensino e a minha 

maneira de o pensar foi uma mais-valia para o sucesso educativo, uma vez que 

defendo que os alunos devem estar por dentro do processo de ensino-

aprendizagem e que devem ser agentes ativos do mesmo. No meu pensamento 

esteve uma filosofia que acredito que pode ser uma condição favorável para a 

EF. Esta disciplina pode e deve funcionar como um refúgio para os alunos, como 

um escape. Os alunos devem aproveitar estas aulas para se libertarem de todas 

as pressões e se envolverem na prática desportiva, pois a partir dela podem 

adquirir sentimentos, atitudes e valores que serão essenciais para a sua 

integração e participação na sociedade.  

Foi um privilégio enorme ter partilhado este ano de formação com esta turma. 

Não podia ter sido melhor. Com eles tudo foi mais fácil e agradeço-lhes por isso. 

Levo-os comigo! 

3.5.2. Turma Partilhada 

A turma partilhada foi uma turma do 2ºciclo do ensino básico, 6º ano. Era 

constituída por 27 alunos, 12 alunos do sexo feminino e os restantes do sexo 

masculino. Sendo a turma partilhada, em NE, distribuímos a turma por períodos 

e, consoante as nossas ocupações externas, decidimos quem lecionava em 

cada período. Como a minha ocupação mais exigente acabaria no final do 

segundo período fiquei responsável por lecionar o terceiro período à turma do 

ensino básico. Previa que fosse uma turma mais complicada do que a residente, 

pois era maior, com idades mais baixas e com comportamentos mais 

perturbantes. Não sabia muito bem que postura e que comportamento devia 
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adotar neste contexto. Deveria programar e estruturar aulas em que o estilo 

“militar” e por comando estivesse presente ou devia proporcionar aprendizagens 

em que promovesse o estilo da descoberta guiada em que o aluno teria um papel 

mais autónomo e liberal nas aulas de EF. A meu ver, e após várias reflexões, 

cheguei à conclusão que devia de encontrar um equilíbrio entre estes dois estilos 

de ensino em que, na base da minha ação estivessem os valores e as crenças 

que faziam parte da minha conceção de ensino e da minha visão escolar. No 

entanto, também, na minha prática docente deveriam estar presentes valores e 

filosofias que me constituem enquanto ser humano, inserido numa sociedade. 

Consegui, com a ajuda do NE, do professor cooperante e com as minhas 

reflexões, constantes, “encontrar-me”.  

“Durante estes dois períodos letivos, raramente, levantei a voz na minha turma residente ou tomei 

uma atitude mais rígida e “agressiva” . . . Como disse anteriormente, nesta turma do 6 ano sinto 

que tenho que adotar uma postura mais séria, assertiva e “rígida” para mostrar que as aulas de 

EF não são para brincar. Mas, ao mesmo tempo, consigo criar um equilíbrio entre a rigidez e a 

liberdade. Sei que são bons miúdos e que estão, completamente, empenhados nas tarefas que 

proponho. Por vezes, esse entusiamo é tanto que adotam comportamentos mais impróprios, mas 

sei que não o fazem por mal. São crianças.” 

(Reflexão da Aula nº78 e 79 – Voleibol, maio de 2017) 

“Sinto que são alunos muito irrequietos e que não têm as regras muito presentes. Não sei se o 

fazem como forma de testar a minha “paciência”, mas é certo que, nesta aula, chegou quase ao 

fim. Foi uma realidade completamente diferente do que estava habituada, uma vez que a minha 

turma residente é uma turma muito tranquila e sossegada. Por isso, fiquei num entrave: não 

quero ser muito “militar” nem quero ser muito “liberal”. Se fosse professora militar não ia ter 

muitos resultados, mas sim muitas preocupações e dores de cabeça, se fosse professora “liberal” 

não sei se os resultados apareciam, mas, tenho a certeza, que não ia ter muitas preocupações. 

Não quero tornar as aulas como treinos e ser muito exigente e rígida uma vez que os alunos, 

nestas idades, querem é, nas aulas de EF, divertirem-se. Por isso, após vários pensamentos e 

várias reflexões acho que vou adotar uma postura mais “descontraída”, isto é, irei ser exigente e 

não deixarei passar os maus comportamentos nem as faltas de educação, mas, no que diz 

respeito às atividades desportivas terei que criar ambientes divertidos, diversificados e 

competitivos, com o intuito de os envolver nas atividades e dos os tornar mais responsáveis pelas 

suas ações.” 

(Reflexão da Aula nº76 e 77 – Frisbee, abril de 2017) 

Estes “pequenitos” como tinham uma enorme predisposição para as aulas de 

EF, tornava-se fácil e, de certa forma, “divertido” lecionar-lhes aulas. Também a 
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sua grande envolvência e participação nas atividades motivam-me para construir 

e elaborar situações de aprendizagens novas e diferentes. Creio que era uma 

turma que me desafiava, constantemente, a querer e a ser melhor, na minha 

intervenção. Apesar de serem “pequenitos” continham poder crítico e reflexivo. 

Eram alunos que me questionavam acerca das matérias abordadas e, por vezes, 

transmitiam algumas sugestões. As suas questões e sugestões fizeram com que 

“fosse para casa”, após as aulas, estudar e procurar as respostas pretendidas. 

Era uma turma em que era preciso estar seguro de todo o conhecimento 

transmitido e de todas as situações que se propunha, nas aulas. Estas suas 

caraterísticas próprias fizeram com que eu, enquanto EE, realizasse uma 

procura, constante, da excelência docente e, por isso mesmo, com eles, o meu 

desejo de procura e de conhecimento expandiu-se. Com eles fui uma melhor 

professora de EF.  

Era uma turma invejável e desejável. Podiam ser muito irrequietos e faladores, 

mas, mesmo assim, a sua forma de ser conquistava cada um. Como é óbvio, 

havia momentos em que tinha que ser mais rígida e ríspida, mas foi, 

principalmente, nos primeiros contactos que tivemos. Rapidamente consegui, 

com algum esforço e com a aplicação de algumas estratégias que respeitassem 

os meus valores e que se regessem por eles, nas minhas aulas. 

Uma das estratégias que utilizei para melhorar o cumprimento das regras e, 

assim, ter um comportamento aceitável foi a construção, em conjunto, do mapa 

das regras que devia estar presente nas aulas de EF. Esta estratégia que adotei 

deu-lhes importância no processo de aprendizagem, bem como em todo o 

planeamento das aulas. Esta foi uma das estratégias que adotei para os cativar 

e para os envolver nas aulas de EF, apesar de não ser muito necessário pois 

nestes escalões mais baixos não existem problemas de faltas de material, 

comportamento ou de “não querer fazer a aula”. Por eles, tinham, todo o dia, aula 

de EF.  

“Em relação à estratégia que apliquei, logo na primeira aula, está a resultar uma vez que, os 

alunos, “trouxeram” o trabalho de casa. Em turma foi definido quatro regras que deviam de ser 

seguidas por todos. Era obrigatório todos cumprirem. Eu, enquanto, professora, defini uma e o 

resto foram os alunos. Foi uma estratégia que adotei e que, a meu ver, irá resultar uma vez que 
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o não cumprimento das regras irá trazer consequências para a equipa. Fiquei entusiasmada com 

a adesão por parte dos alunos, não estava à espera. . .” 

(Reflexão da Aula nº78 e 79 – Voleibol, maio de 2017) 

Foi uma turma que adorei trabalhar. O fato de serem “pequenitos” cativou-me 

ainda mais, pois adoro trabalhar com crianças e presenciar o seu crescimento. 

Como é óbvio, também gostei da minha turma residente, mas são contextos 

totalmente diferentes. Na turma residente não necessitei de ser tão rígida e tão 

dura, pois estes têm outra maturidade, enquanto que na turma partilhada, em 

certos momentos, percebi que estavam a testar os meus limites e por isso tinha 

que assumir uma figura clara de autoridade. Mas, como disse anteriormente, 

estas situações aconteceram, principalmente, nos primeiros momentos. Pode ter 

sido devido à passagem, novamente, do professor que decorre, sempre, no início 

de cada período uma vez que é a turma partilhada.  

Contudo, ao longo do tempo consegui estabelecer uma relação de proximidade 

com a turma em que na sua base estavam valores como a confiança e o 

compromisso. Com minha personalidade e com a “vida” destes “pequenitos” foi 

fácil criar esta relação, pois ambas as partes estavam direcionadas para isso 

mesmo. Com eles não houve medo de experimentar novas estratégias, novas 

situações e novas dinâmicas pois eles “atiravam-se” de cabeça a tudo que era 

proposto. Foram excecionais. Saio com a sensação de dever cumprido.  

“Devo confessar que estou entusiasmadíssima para trabalhar com estes “pequenitos”. Sei que 

não será fácil e que me vão por à prova, mas, gostando do que se faz, isso é o menos. Quero 

estar com eles, conhecê-los, aprender com eles e ensinar-lhe tudo o que sei. Quero torná-los 

grandes.” 

(Diário de Bordo – Turma partilhada, abril de 2016) 
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4. ENQUADRAMENTO OPERACIONAL  
 

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

“…Educação Física, enquanto disciplina curricular de características 

educacionais distintivas (já que é a única que trata o corpo enquanto objeto 

pedagógico), não oferecidas por nenhuma outra experiência escolar de 

aprendizagem, coloca-a numa posição única e indispensável no contexto 

curricular conferindo-lhe uma responsabilidade acrescida.” (Batista & Queirós, 

2015, pp. 36) 

Ao longo destes dois anos de Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário deparei-me, constantemente, com calúnias no que 

diz respeito ao valor e ao objetivo desta disciplina. Não tinha a noção que tal 

acontecesse hoje em dia. Pensava que a EF era vista como uma outra qualquer 

disciplina curricular e que era respeitada como tal. “…a Educação Física está 

longe de ser vista como prioridade ou como uma necessidade indispensável” 

(Matos, 2012, pp. 145). 

Verifiquei, com alguns trabalhos realizados no âmbito de algumas disciplinas do 

primeiro ano de Mestrado, neste ano de EP e com algumas pesquisas, que a EF 

era ridicularizada, por vezes, por outros docentes e até pelas instituições 

escolares. Não lhe era atribuído o devido valor. Também, por vezes, os próprios 

professores de EF eram desvalorizados pelo seu “pouco” trabalho. Lembro-me 

que, numa reunião de conselho de turma uma professora, emitiu um comentário 

parecido ao que disse anteriormente: “Os professores de EF não fazem nenhum 

. . .não corrigem testes, não preparam as aulas, são os primeiros a chegar ao 

bar e os últimos a sair…”. Estes comentários “ridículos”, mas assertivos de certa 

forma, fizeram-me refletir acerca da imagem que era passada para a 

comunidade educativa do que era a EF, bem como dos seus docentes. Na minha 

mente, estes comentários só mostravam uma falta de conhecimento por parte 

de quem os emitia, mas no fundo a professora tinha uma certa razão no que 

afirmava. Bastava ver ao redor. Com isto, comecei a “viajar no passado” e 

verifiquei que, de certa forma, aquela professora só afirmava o que visualizava 

na sua comunidade educativa. Acredito que em muitas outras comunidades 

educativas esta imagem negativa da EF esteja presente e dê “asas” para mais 
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comentários deste tipo. “Infelizmente, de uma forma geral, o estatuto que lhe é 

reconhecido não lhe permite acompanhar a língua materna, a matemática, ou a 

maioria das outras áreas de matérias do currículo, no que diz respeito à atenção, 

à expectativa e à exigência de resultados de aprendizagem. A educação física é 

obrigada a viver assim entre a luz e a sombra, entre a contradição dos termos, 

“faz falta”, mas “vale pouco” …” (Graça, 2012, pp. 94). Toda esta nuvem negra 

que esconde a nossa disciplina deve ser removida e destruída por nós, docentes 

da disciplina. 

Mas será que o pessoal docente da EF tem a noção da imagem vinculada à sua 

disciplina? Será que está a fazer alguma coisa para mudar isso? Ou 

simplesmente não querem saber e o que interessa é ter o seu ordenado ao final 

do mês? Será que o docente entende que se a EF continuar desvalorizada e, 

mais tarde ou mais cedo, esta será removida do currículo escolar? Será que 

percebe que a sua intervenção influencia o crescimento e desenvolvimento 

físico, pessoal e social do ser humano? Tenho a perfeita noção de que esta 

“ignorância” acerca da ação da EF e de todo o trabalho que engloba pode ser 

combatido, como disse anteriormente. Deve e tem que sê-lo. É necessário que 

todos os docentes, que integram as comunidades educativas, percebam a nossa 

causa e que a respeitem. Ações de formação, congressos ou palestras podem 

ser exemplos de intervenções que as instituições podem adotar para a remoção 

destes pensamentos e comentários primários. No entanto, juntamente com estas 

intervenções é necessário que os docentes da EF se comprometam e 

responsabilizem por realizar o seu melhor na sua função de lecionar.  

“A Educação Física, mais que outras áreas disciplinares, encontra-se numa 

situação de maior vulnerabilidade no contexto curricular, pelo que não pode 

continuar a persistir em fórmulas gastas e em expedientes de mera 

sobrevivência.” (Batista & Queirós, 2015, pp.32). 

Os professores de EF têm que ser os primeiros a quererem e a mudarem os 

seus hábitos, pensamentos e ações para que seja possível suavizar ou mudar a 

imagem negativa que a sociedade tem da EF. Se não existir este compromisso 

por parte dos professores não vale a pena tentar mudar o pensamento da 

comunidade em relação à imagem da EF. É necessário que a comunidade 

educativa e toda a sociedade veja a EF como uma disciplina única que engloba 
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uma diversidade de dimensões que só esta consegue cuidar. “Basta” de ligar a 

EF somente ao físico: “… da crença de que a Educação Física apenas trata do 

físico, investindo tempo e energia no mero exercício de capacidades físicas, 

como a força, velocidade, resistência e flexibilidade” (Batista & Queirós, 2015, 

pp.33). Basta ligá-la à saúde “Outro dos discursos em torno da Educação Física 

é o da saúde, em que a componente do treino físico é dominante…porque a 

preocupação central é a participação ativa do aluno, com vista à criação e 

manutenção de estilos de vida ativos, e não a aprendizagem em contexto 

escolar” (Batista & Queirós, 2015, pp.34). E até já houve quem a ligasse à 

recreação: “Outro polo discursivo é o da recreação, que associa a Educação 

Física a atividades de lazer associadas exclusivamente ao prazer… Educação 

Física como sendo apenas um intervalo no trabalho sério da educação.” (Batista 

& Queirós, 2015, pp.34). 

Segundo Batista e Queirós (2015, pp.35), “A Educação Física tem que ser 

encarada como uma disciplina relevante do currículo escolar, que vai muito para 

além do físico, na qual o movimento e o desporto, enquanto matéria de ensino, 

estão inerentes, devendo ser entendida como uma disciplina curricular que toma 

o desporto como uma forma específica de lidar com a “corporalidade”. E sendo 

a única que explora a corporalidade e o movimento, a sociedade, tem que 

perceber a sua importância no desenvolvimento do ser humano. “…a dimensão 

que a cultura corporal ou de movimento assume na vida do cidadão atual é tão 

significativa que a escola deve ser chamada não a reproduzi-la simplesmente, 

mas a permitir que indivíduo se aproprie dela criticamente, de modo a exercer a 

sua cidadania.” (Batista & Queirós, 2015, pp.35). Gaya e Colaboradores (2014, 

pp. 50) ainda nos dizem que “A Educação Física é a manifestação pedagógica 

da cultura corporal do movimento”. Este autor ainda afirma, no mesmo livro, que 

“A Educação Física encontra seu sentido e significado ao relacionar-se com o 

corpo humano. Para relacionar-se com o corpo humano é necessário utilizar-se 

de formas para interpretá-lo. Exige uma conceção sobre a sua representação.” 

Mais, “… a Educação Física, no mapa curricular, possibilita o aumento do 

repertório de conhecimentos/habilidades, bem como com a compreensão e a 

reflexão sobre a cultura corporal, reunindo um vasto património da cultura 

desportivo/motora.” (Batista & Queirós, 2015, pp.39). Com isto, “Importa assim 
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incorporar na Educação Física práticas desportivas sistemáticas, carregadas de 

intencionalidade educativa, concebidas de forma integrada e com significado 

cultural, capaz de proporcionar prazer aos alunos e fundada nos valores do 

desporto.” (Batista & Queirós, 2015, pp.35).  

Assim, cabe aos professores de EF defender e lutar pela sua disciplina. Não 

podemos deixar que esta não seja valorizada e que não lhe deem importância 

educativa. Em cima mencionado, estão algumas das muitas razões pelo qual a 

EF deve ter um papel de grande importância no currículo escolar e porque deve 

ser visualizada como uma disciplina única e essencial no crescimento e 

desenvolvimento do ser humano como um ser autónomo, confiante, responsável 

e culto. Com isto, deve estar presente na mente da nossa sociedade a noção de 

que a EF vai para além do saber fazer, possibilitando, ao ser humano, pensar o 

que fazer, como fazer e o porquê o fazer, uma vez que o desporto se rege por 

determinados valores que ajudam os alunos no seu crescimento como seres 

humanos e parte integrante na sociedade. 

“A educação física, como área de matéria do currículo escolar, não é uma 

realidade monolítica, é um terreno partilhado e disputado por tradições, 

comunidades de pártica, retoricas de legitimação e, ciclicamente, atravessado 

por movimentos de renovação de discurso e de práticas. A Educação Física é, 

pois, um mar alimentado por fontes e curso de água com os mais variados 

caudais. Por míngua dos caudais, por falta das chuvas e por evaporação das 

águas, o mar pode regredir e no limite desaparecer. Importa, por isso, estar 

atento aos discursos, às fontes de legitimação da educação física, à sua 

sustentabilidade, ao seu valor educativo e ao seu contributo para o 

revigoramento da área e da sua missão formativa” (Graça, 2012, pp. 101). 

4.1.1. Conceção  

“…o ensino não é uma atividade que se baste a si própria, é uma atividade 

relacional e tem que atender não apenas a especificidade da matéria, mas 

também às particularidades dos aprendizes e dos contextos, das situações e das 

circunstâncias” (Graça, 2015, pp. 23).  

Todos os professores, de todas as áreas, devem ter, em seu pensamento, a 

noção de que a função e o significado de ensinar foi progredindo com a evolução, 
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constante, no decorrer do tempo. “O entendimento de ensinar como sinónimo de 

transmitir um saber deixou de ser socialmente útil e profissionalmente distintivo 

da função em causa…Num passado distante, pelo contrário, essa interpretação 

de ensinar assumia um significado socialmente pertinente, quando o saber 

disponível era muito menor, pouco acessível, e o seu domínio limitado a um 

número restrito de grupos ou indivíduos… era socialmente justificada a ideia de 

ensinar com a de passar conhecimento, de “professor” o saber, de torná-lo 

público, de “lê-lo” para os outros que não o possuíam.” (Roldão, 2007, pp. 95). 

Agora, o conceito de ensinar está mais vinculado a uma figura de dupla 

transitividade e pelo lugar de mediação, como afirma Roldão (2007), e, neste 

novo significado, está explícito a relação de interação e de influência que existe 

em quem ensina e quem está a aprender (Roldão, 2007).  

“O entendimento do ensino como uma transmissão goza de pouca simpatia no 

discurso pedagógico…o ensino não é uma atividade que se baste a si própria, é 

uma atividade relacional e tem que atender não apenas a especificidade da 

matéria, mas também às particularidades dos aprendentes e dos contextos, das 

situações e das circunstâncias.” (Graça, 2015, pp. 23). Como nos diz, Graça 

(2015, pp. 24) “Transmitir informação, conhecimento e competências 

básicas…continua a ocupar grande parte do tempo e do esforço dos professores 

e, dos estudantes, apesar de todas as limitações pedagógicas que se lhes 

aponta. O conteúdo do processo de ensino e aprendizagem não é uma matéria 

externamente dada…o conteúdo e o que é trabalhado na aula, é o que é 

atendido pelos alunos, o que mobiliza a sua atenção, o seu esforço, a sua 

compreensão, a sua aplicação, o seu pensamento e a sua ação” (Graça, 2015, 

pp. 24). Para este autor o ensino deve ser visto como uma negociação aberta, 

funcionando como um problema do professor e do aluno em que ambos, juntos, 

têm que o resolver: “O importante para o professor nesse negócio é puxar os 

estudantes para um envolvimento e um comprometimento com o trabalho o mais 

enriquecedor possível para a aprendizagem” (Graça, 2015, pp. 24). 

Com isto, a ideia de que para se ser professor de EF é, somente, necessário 

saber-se de habilidades motoras está inadequada. Contudo,este é um 

pensamento que, ainda, está muito intrínseco na sociedade de hoje em dia. “O 

conhecimento vulgar imagina que para ser professor de Educação Física bastam 
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habilidades corporais.” (Gaya & Colaboradores, 2014, pp. 28). A profissão 

docente, como muitas outras, engloba todo um conjunto de dimensões 

complexas e próprias que têm que ser conhecidas e trabalhadas pelos 

intervenientes. Cada profissional docente, e não só de EF, tem que adotar de 

um conhecimento profundo e complexo das áreas que influenciam e 

condicionam a sua ação. Tem que ter consciência que é necessário 

proporcionar, aos alunos, aprendizagens contextualizadas. Para isso, o docente 

tem que compreender a importância que existe em atualizar e renovar o seu 

conhecimento, os seus métodos e as suas estratégias, de modo a melhorar as 

suas ações educativas. Faz parte da sua área de intervenção, o desenvolvimento 

de capacidades e competências que o ajudem na sua ação educativa. Para tal, 

é preciso procurar e ter conhecimento das mesmas. Segundo Nóvoa (2009), 

existem cinco facetas que definem o “bom professor” conhecimento, cultura 

profissional, tacto pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social. Estas 

cinco facetas são essenciais à definição dos professores e ajudam na construção 

e desenvolvimento de uma formação de professores construída dentro da 

profissão (Nóvoa, 2009). No entanto, convém que o docente explore, estude e 

compreenda as implicações que cada faceta, para que seja possível otimizar a 

sua intervenção na instituição. Esta procura da excelência deve ser um dos seus 

principais objetivos educativos uma vez que, se o fizer, a sua intervenção 

educativa e o contexto em que está inserido fica mais enriquecido, 

proporcionando, assim, um processo de ensino-aprendizagem mais completo.   

Com a mente formulada e moldada à minha função docente consegui construir 

e desenvolver uma conceção de ensino em que o aluno e a sua aprendizagem 

eram os aspetos centrais. Para esta estruturação foi necessário a consulta de 

um documento concebido pelo Gabinete de Pedagogia do Desporto (que dizia 

respeito às Normas Orientadoras do EP 2015/2016). Aqui, estava bem explícito 

o que se pretendia com a conceção, a que se referia e o que implicava. Era 

afirmado que a conceção consistia em “projetar a atividade de ensino no quadro 

de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da 

educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da EF 
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no currículo do aluno e às caraterísticas dos alunos”2. Esta implicava uma análise 

dos planos curriculares, mais particularmente as competências gerais e 

transversais; análise dos programas de EF articulando as diferentes 

componentes: finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas; uso 

dos saberes próprios da disciplina e dos saberes transversais em Educação; e 

ter, sempre, em conta, na ação educativa, os dados da investigação em 

educação e ensino e o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de forma 

a construir decisões que promovam o desenvolvimento e aprendizagem 

desejáveis. Com isto, foi possível entender que a conceção podia e pode ser 

entendida como uma tarefa fulcral à ação docente e que sustenta todo o 

processo de ensino, tornando-o mais eficiente e eficaz. Todo este esboço 

educativo “é complementado e interpretado por uma série de documentos e 

materiais auxiliares que ajudam o professor a concretizar e adaptar as exigências 

centrais às condições locais e situacionais da escola” (Bento, 2003, pp. 19) 

Assim, a primeira tarefa que realizei, isto é, o meu ponto de partida foi a análise 

de alguns documentos referenciados pelo PC. Debrucei-me sobre o Projeto 

Educativo da Escola (PEE), Plano Anual de Atividades (PAA) e do Regulamento 

Interno (RI) da escola. Também nos foi disponibilizado um regulamento 

elaborado pelo grupo de EF (REF) referente ao uso das instalações desportivas, 

bem como algumas indicações essenciais para um bom funcionamento das 

aulas. Estes foram os primeiros documentos a serem estudados. Mais tarde, 

foquei a minha atenção na Planificação Anual (PA) e nos Programas Nacionais 

de Educação Física (PNEF), bem como nos Critérios de Avaliação de EF (CA). 

Rapidamente, percebi que esta fase de estruturação do ensino teria que ser 

realizada de uma forma minuciosa e cuidada para que fosse possível a 

elaboração de um guião “sólido”, completo e, acima de tudo, de fácil 

compreensão. Ao longo da área 1 irei destacar cinco (PAA, RI, REF, PNEF, PA 

e CA) dos sete documentos acima referidos, uma vez que foram os mais 

solicitados, na minha ação educativa, durante todo o ano letivo. Na fase da 

conceção irei fazer referência ao PAA, ao REF e ao PNEF, na fase do 

planeamento será mencionado o PA e na fase da avaliação o CA. Optei por 

                                                           
2 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016/2017) 
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referenciar os documentos, acima mencionados, nas áreas de intervenção a que 

se referem.   

Com a leitura do PAA, percebi que este seria um documento essencial e a ter 

em conta aquando da elaboração do planeamento anual. Neste documento 

estavam referidas todas as atividades que iriam decorrer no ano letivo 

2016/2017, na instituição em que estava inserida.  

“Enquanto instrumento de gestão e documento de planeamento, o atual Plano 

Anual de Atividades constitui-se como uma das traves-mestras do Agrupamento 

de Escolas de Águas Santas. Alicerçado no Projeto Educativo, traça os objetivos, 

as formas de organização e de programação das atividades a desenvolver no 

ano letivo 2016/17 e, tendo em vista a coerência, o êxito e a qualidade do serviço 

educativo, apoia-se em pilares de integração e articulação. Assim sendo, a 

conceção deste Plano Anual de Atividades só poderia ter resultado da 

contribuição dos vários agentes que compõem esta comunidade educativa. A 

apresentação sequencial do plano permite uma leitura imediata e intuitiva e 

facilita a identificação das atividades promovidas pelas várias estruturas, bem 

como as previsões das despesas e respetivas fontes de financiamento. Com a 

concretização das atividades previstas neste PAA, queremos contribuir para a 

formação global e integral dos alunos, proporcionando-lhes um conjunto de 

experiências estruturantes para o seu crescimento e promover a dinâmica 

coletiva, tão identitária deste agrupamento de escolas.” (Santas, 2016) 

Contudo, este era um documento que podia sofrer alterações devido a fatores 

externos impossíveis de prever. No entanto, consegui perceber com a análise 

que fizera que, decididamente, iria sair prejudicada no que diz respeito ao 

número de aulas que iria lecionar uma vez que quase todas as atividades 

desportivas iriam ser realizadas nos dias em que lecionava o 11º ano. E estas 

atividades coincidiam com os blocos de cem minutos. Também fui prejudicada 

porque alguns feriados nacionais e algumas visitas de estudo corresponderam 

aos dias em que lecionara o 11º ano. Porém, a turma partilhada(6ºano) fora a 

menos prejudicada no que diz respeito à coincidência de atividades com os dias 

das aulas de EF.   
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Devo confessar que ao ler este documento fiquei surpreendida com a quantidade 

de atividades que iriam decorrer e como estas abrangiam um enorme leque de 

áreas. Como é óbvio, fiquei feliz por verificar que iriam ser realizadas pelo menos 

seis atividades desportivas, mas por outro lado achei que se calhar eram poucas 

e, talvez, pouco inovadoras. A meu ver, perfeito seria, pelo menos, uma atividade 

desportiva a cada dois meses. Não é um valor justo em contrapartida ao número 

de horas que, os alunos, passam dentro de uma sala? 

Assim, com esta análise foi possível verificar e levantar todos os elementos que, 

de certa forma, iam influenciar a minha ação educativa no que diz respeito ao 

número de aulas, disponibilidade das instalações e dos alunos. Com isto, foi 

possível organizar e elaborar a planeamento anual tendo em conta todos os 

fatores previstos. No entanto, tinha a perfeita noção que durante o decorrer do 

ano letivo podiam surgir situações imprevistas que podiam alterar todo o 

agendamento das aulas.   

O REF, como disse anteriormente, foi elaborado pelo grupo de EF com o intuito 

de promover um melhor funcionamento e preservação das instalações 

desportivas. Foi-nos pedido, na reunião de grupo, que cada professor de EF 

lesse à sua turma este regulamento para evitar situações constrangedoras entre 

alunos e funcionários e, até mesmo, entre alunos e professores. Deste extenso 

documento irei apenas referir algumas normas que, a meu ver, foram mais 

pertinentes e que me ajudaram a preservar as instalações desportivas e a 

promover um favorável ambiente de aprendizagem aos alunos:  

“Artigo 1º – Instalações 

❖ Os alunos só poderão entrar nas instalações desportivas após o toque 

para o início da aula; 

❖ Os alunos dispõem, até dez minutos, para se equiparem…, de dez 

minutos, para se desequiparem; 

❖ Os alunos terão que esperar pelo respetivo professor à entrada do recinto 

desportivo; 

❖ Qualquer utilizador do Pavilhão Desportivo e Salas de Ginástica…deve 

calçar sapatilhas e sabrinas, destinadas à prática da Educação Física…; 

❖ … 
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Artigo 2º - Equipamento adequado dos alunos 

❖ Os alunos deverão fazer-se acompanhar de equipamento adequado para 

as aulas práticas de Educação Física, assim como trazer o cabelo preso 

e tirar os brincos, piercing, fios ao pescoço, pulseiras, relógio e anéis; 

❖ … 

Artigo 3º - Valores dos alunos 

❖ Sempre que os alunos usufruírem de um balneário individual para a turma, 

os valores ficam guardados junto aos seus pertences, sendo da sua 

responsabilidade. Os balneários são fechados logo que os alunos 

abandonem os mesmos, pelo funcionário…; 

❖ …  

Artigo 4º - Material  

❖ Compete ao professor no início da aula solicitar o material didático que 

vai necessitar; 

❖ Só é permitido o acesso à arrecadação de material, por parte dos alunos, 

desde que acompanhados por um professor ou funcionário; 

❖ … 

Artigo 5º - Espaço Exterior  

❖ A utilização do espaço desportivo exterior é afeto prioritariamente à 

prática desportiva das aulas de Educação Física e/ou Desporto Escolar. 

Este documento, tal como foi pedido pelo coordenador do grupo de EF, foi lido à 

turma, não havendo quaisquer dúvidas acerca do que foi transmitido. Com este 

documento fiquei a saber de algumas regras importantes para a utilização dos 

espaços desportivos, bem como para o seu funcionamento. Foram normas que 

tive em conta no planeamento das minhas aulas como também na minha própria 

intervenção na instituição escolar. Tentei ao máximo respeitar e cumpri-las e 

fazer com que os meus alunos também o fizessem.   

Depois de realizada a leitura dos dois documentos, acima referidos, prossegui 

para o PNEF. É um programa que “…organiza-se em torno da diferenciação dos 

tipos de actividade característicos da Educação Física (áreas e matérias - ver 

quadro de extensão da Educação Física e também quadro de composição 

curricular)” (Jacinto et al. 2001, pp. 7). Sabia que iria ser uma longa leitura pois 

já tinha realizado, anteriormente, um trabalho que englobava a exploração deste 
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documento, mas com uma finalidade diferente. Estava ciente da sua grande 

extensão e do seu possível “irrealismo”. Tentei explorar e levantar todas as 

referências que necessitava para a construção do meu processo de ensino da 

turma de 11º ano e, por isso mesmo, recolhi todas as modalidades que o PNEF 

solicitava que fossem abordadas neste ano de escolaridade. Assim, o PNEF 

referia que no 11º ano era necessário lecionar duas modalidades de Jogos 

Desportivos Coletivos, Ginástica ou Atletismo, Dança e duas das restantes. 

Todas as modalidades coletivas deviam de ser abordadas no nível avançado. A 

Ginástica e o Atletismo também eram referenciados como modalidades de nível 

avançado, em todas as suas subcategorias. As “alternativas” variavam o nível 

de desempenho/especialização. Contudo, quando me deparei com, 

praticamente, todas as modalidades no nível avançado questionei-me acerca do 

desempenho que os alunos teriam nas diferentes modalidades. Sem ainda ter 

qualquer tipo de contacto com a turma a quem ia lecionar, neste meu ano de EP, 

por um lado fiquei empolgada pela complexidade que era exigida pelo PNEF e 

se era exigida tinha que ser possível de alcançar, certo? Mas por outro lado, 

reconhecia que era muito estranho um 11º ano estar neste nível de desempenho 

tão complexo. Esta minha dúvida devia-se ao facto de, na minha opinião, existir 

pouco tempo de prática para atingir este nível de exigência. Este é um dos 

principais fatores que influenciam todo o processo de aprendizagem do aluno, 

bem como a sua aquisição e desenvolvimento de habilidades específicas.  

Com este documento, percebi que o “irrealismo” podia ser verdade. Que os 

autores que o elaboraram pensaram muito para além do que é possível fazer 

nas aulas de EF, com as condições que nos são dadas hoje em dia. No entanto, 

registei todas as informações que eram pertinentes para a construção do 

processo de ensino do 11º ano. Também percebi que este documento não era 

algo a seguir “cegamente”, devia funcionar como um guião, tal como os autores 

o afirmam: “O programa constitui, portanto, um guia para a acção 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 (e das «escolas em curso») e também com os seus 

colegas das outras disciplinas” (Jacinto et al. 2001, pp. 8). Com o PNEF 

pretende-se “que fiquem mais evidentes as linhas de desenvolvimento e de 
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percurso pessoal do aluno ao longo dos diferentes anos de escolaridade, bem 

como facilitada a estruturação do trabalho a realizar pelos professores” (Jacinto 

et al. 2001, pp. 7).  

 

4.1.2. Planeamento  

“Planear 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…que o professor, à luz de princípios pedagógicos, psicológicos e 

didático-metodológicos, planifica as indicações contidas no programa, tendo em 

atenção as condições pessoais, sociais, materiais e ocais, a fim de guiar o 

processo de desenvolvimento dos diferentes domínios da personalidade dos 

alunos” (Bento,2003, pp. 15). 

Se formos consultar as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

(2015/2016) 3 é possível compreender que a planificação do processo educativo 

é uma grande e importante dimensão que influencia todo o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. E o professor de EF deve estar consciente disso 

mesmo para que consiga estruturá-lo de forma a proporcionar aprendizagens 

ricas e de excelência. Com isto, aquando a planificação do processo de ensino-

aprendizagem, o professor deve ter em conta se os objetivos estão adequados 

às necessidades e singularidades dos alunos, ao contexto do processo de 

ensino-aprendizagem, aos recursos disponíveis, conteúdos de ensino, tarefas e 

estratégias, e prever formas de avaliar o processo de ensino-aprendizagem e de 

contemplar decisões de ajustamento. A planificação assume-se, assim, como o 

modo mais eficaz que cada docente tem de preparar o seu trabalho, organizar o 

tempo das suas aulas e garantir uma melhor aprendizagem por parte dos seus 

alunos.  

Desta forma, tal como nos diz Bento (2003, pp. 59) “a lógica da realização 

progressiva do ensino, da sua perspetiva sistemática e contínua, do seu carácter 

                                                           
3 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016/2017) 
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processual e do seu decurso temporal, aponta a necessidade de diferentes 

momentos e níveis das tarefas de planeamento e preparação do ensino pelo 

professor”, nomeadamente: o plano anual, a unidade didática e o plano de aula. 

Estes três níveis de planificação estão interligados e não se podem desvincular 

pois podem perder a sua essência, como afirma Bento (2003, pp. 59): “os 

diversos planos são, assim, elaborados, inter-relacionados e entendidos como 

estações ou etapas intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade 

de conceção e de melhoria da realização do ensino.”  

Assim sendo, podemos confirmar que a planificação é um procedimento 

importante, e necessário, no trabalho dos professores, para que o complexo 

processo de ensino-aprendizagem se desenvolva com qualidade, harmonia, 

eficácia e consiga os resultados desejados. Com uma planificação adequada de 

todo o processo, o professor proporciona mais situações educativas, aos alunos, 

podendo evitar perdas de tempo, confusão no espaço e uma errada utilização 

dos recursos. Assim, consegue melhorar o processo de ensino-aprendizagem e 

o seu próprio desempenho docente. Nenhum projeto será bem-sucedido se não 

for devidamente planificado e delineado, assumindo-se assim a planificação 

como o “embrião” ou “semente” do projeto, o ponto de partida para o mesmo. 

Contudo, tenho a perfeita noção que a dimensão do planeamento não é uma 

dimensão fixa e que está sujeita a alterações constantes e imprevisíveis. Estas 

modificações estão relacionadas com fatores que o professor não consegue 

controlar e que, de certa forma, podem influenciar a sua ação educativa. Porém, 

por vezes, o professor planeia uma aula sabendo que, no seu decorrer, irá ser 

necessário a realização de um ajustamento por diversos motivos, tais como a 

diversidade da progressão dos alunos, dificuldades que possam surgir no 

exercício e que leva a uma exercitação mais demorada do mesmo, entre outros. 

Também, se o docente, achar necessário pode elaborar um plano B para o 

contorno destas situações.   

Assim, esta planificação deve funcionar como um guião, para o professor, sujeito 

a variações ao longo da sua aplicabilidade. Cabe ao professor arranjar 

estratégias e métodos para as contornar, uma vez que “qualquer proposta de 

trabalho em qualquer área de ação, para ser desenvolvida com êxito implica num 

mínimo de organização” (Fonseca, 2015, pp. 49).   
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4.1.2.1. Planeamento Anual  

“…o planeamento é um processo dinâmico que supõe constante movimento.” 

(Fonseca, 2015, pp. 51) 

O Planeamento Anual (PA) “constitui o primeiro passo do planeamento e 

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

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento…” (Bento, 2003, pp. 67).  Este 

documento engloba todo um processo de reflexão, racionalização, organização 

e coordenação da intervenção docente, bem como visa relacionar a atividade 

escolar com o contexto (Bossle, 2002). É “baseado na relação entre a teoria e a 

sua prática em um contexto determinado, que se objetiva a concretização dos 

princípios e objetivos já elaborados pela instituição escolar…” (Bossle, 2015, pp. 

33). Deve ser um documento prático, exato e rigoroso, orientando, o docente, 

para o essencial tendo em conta as características da turma e da comunidade 

educativa em que estava inserido (Bento, 2003). Para a sua construção tive a 

necessidade de recorrer a um documento, regido pelo grupo de EF, no qual 

estavam indicadas as modalidades que deviam ser lecionadas em cada ano 

letivo, a Planificação de Educação Física. Este documento foi apresentado e 

discutido, numa das primeiras reuniões do grupo de EF que decorreram no mês 

de setembro. Portanto, as modalidades a lecionar e os períodos em que as 

mesmas iam ser lecionadas foi-me apresentado, bem como a todo o NE, através 

de uma grelha e, por isso, decidir se uma determinada matéria é tão importante 

que deva ser integrada no programa, constituiu uma tarefa que não tivemos 

poder de decisão, apesar de termos tido, posteriormente, liberdade de escolha. 

Esta liberdade de escolha ocorreu nas intervenções do NE, uma vez que existiu 

a possibilidade de articular todo o processo de ensino de forma a ajustar as 

modalidades consoante os espaços desportivos, a dimensão dos períodos e a 

integração de modalidades alternativas. Foram decisões tomadas, sempre, em 

seio de NE e com a aprovação do PC.  

Como iria lecionar o 11º ano, a minha atenção foi focada para a planificação 

desse ano letivo. Reparei que no decorrer de todo o ano letivo era preciso 

lecionar nove modalidades. Devo confessar que fiquei assustada e aflita com 

este grande número de modalidades que teríamos que lecionar. Não estava a 

conseguir visualizar, com sucesso, as aprendizagens dos alunos uma vez que o 
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número de modalidades era elevado e, tinha a certeza, que o número de aulas 

que seriam atribuídas a cada modalidade não seria assim tão elevado. Contudo, 

nesse documento disponibilizado pelo grupo de EF apenas estavam 

identificadas as modalidades a abordar, o número de aulas a atribuir era de 

inteira responsabilidade do docente de cada turma.  

Assim, como disse anteriormente, necessitei de realizar uma análise ao 

documento, facultado pelo grupo de EF, para conseguir construir o PA do 11º 

ano. Nos três períodos letivos foram atribuídas três modalidades. No primeiro 

teríamos que lecionar Futebol, Badminton e Ginástica Acrobática; no segundo 

teríamos o Andebol, a Ginástica Artística e o Atletismo; e por fim, no terceiro 

período, tínhamos o Voleibol, o Atletismo e o Basquetebol. Devo confessar que 

a análise do documento facilitou a construção dos três níveis de planeamento. 

Para a construção deste PA tive em conta o roulement das instalações 

desportivas, os recursos materiais e as diversas condicionantes impostas pelo 

PAA. Este documento foi construído de forma a ser possível visualizar um plano 

geral de todo o processo de ensino. Contudo, foi um documento sujeito a 

alterações e a modificações, constantes, no decorrer de todo o ano letivo. Tais 

alterações ocorreram devido a situações impossíveis de previr, como por 

exemplo greves nacionais, visitas de estudo inesperadas e espaços 

condicionados devido às condições climatéricas. 

Ao contrário do que era esperado, da minha parte, a construção do PA da minha 

turma residente foi, inteiramente, da minha responsabilidade. O PC só nos 

comunicou que era necessário realizar, o quanto antes, este documento, para 

as turmas, para depois ser discutido em seio de NE. Foi um trabalho autónomo 

e desgastante uma vez que não tinha a noção de como o construir. Apesar do 

PC nos ter facultado um exemplar tive imensa dificuldade em atribuir o número 

de aulas às diferentes modalidades. Não sabia qual o critério que devia de ter 

em atenção para esta atribuição. Seria consoante a minha preferência? O meu 

à vontade com a modalidade? Ou seria, simplesmente, aleatório? Após várias 

partilhas e conversas com o NE percebi que era necessário encontrar um 

equilíbrio entre todos estes fatores mais as condicionantes dos espaços e 

recursos materiais. Também era necessário ter a consciência que seria um ano 
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de experiência, na área da docência, e que poderia proporcionar vivências 

diferentes aos alunos. Era obrigatório fazer a diferença.  

Assim, elaborei um primeiro esboço do PA em que o primeiro período englobava 

as modalidades referenciadas pela Planificação de EF, o Futebol, o Badminton 

e a Ginástica Acrobática (Anexo I). Para este primeiro período estava previsto 

quarenta aulas, já com o desconto das aulas que coincidiam com os feriados 

nacionais. Como mencionei, anteriormente, não sabia como dividir o número de 

aulas pelas diferentes modalidades, pois não sabia que citério devia de aplicar. 

Posto isto, decidi aplicar um critério justo e de acordo com o roulement de 

espaços. A atribuição do número de aulas a cada modalidade foi realizada de 

forma a que, todas as modalidades, tivessem um número de aulas idêntico, 

evitando, assim, grandes discrepâncias entre o ensino das diferentes matérias. 

Contudo, nem sempre foi possível equilibrar o número de aulas, das diferentes 

modalidades, devido aos condicionalismos e roulement dos espaços. Assim, a 

modalidade de Futebol iria ter catorze aulas, a de Ginástica Acrobática nove 

aulas e o Badminton nove aulas. A apresentação à turma “roubou”, logo, um 

bloco de duas aulas sendo que as outras seis aulas foram distribuídas, 

igualmente, para a realização da avaliação física da turma, que decorreu nas 

três primeiras aulas do período, e para as “aulas de reserva”. Esta última 

atribuição foi uma sugestão do PC pois já era hábito colocar, pelo menos, duas 

aulas de reserva para eventuais contratempos, como por exemplo avaliações 

finais ou testes escritos que não puderam ser realizados nas datas previstas. O 

segundo período teve quase a mesma extensão que o primeiro, tendo trinta e 

oito aulas previstas. Aqui, houve alterações no que diz respeito às modalidades 

que deveriam ser lecionadas, segundo a Planificação de EF. Como era um 

período extenso, como disse anteriormente, optei por integrar, neste segundo 

período, uma modalidade coletiva do terceiro, o Basquetebol. Esta alteração, 

que foi discutida em seio de NE e aprovada, tinha como objetivo proporcionar, 

aos alunos, uma prática da modalidade mais extensa e profunda. Tal não poderia 

acontecer no terceiro período uma vez que o número de aulas previstas era 

muito reduzido devido à existência de exames nacionais e à sua obrigatória 

preparação. Tirando esta alteração, que a meu ver, foi uma mais-valia para o 

processo de aprendizagem da turma, todas as outras modalidades previstas, 
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pela Planificação de EF, foram lecionadas. Assim, atribuí ao Atletismo quatro 

aulas, ao andebol dez aulas, a Ginástica englobou nove aulas e o Basquetebol, 

tal como o andebol, englobou dez aulas. Uma aula foi dispensada para a 

realização do teste escrito, que teve lugar em todos os períodos, duas 

coincidiram com os torneios escolares e as restantes aulas foram atribuídas a 

uma atividade que se realizou, nas últimas aulas, no âmbito da Educação Sexual. 

A realização desta atividade foi atribuída ao PC, na reunião de Conselho de 

Turma do 11ºG. Contudo, a sua elaboração e construção foi da minha 

responsabilidade sendo supervisionada pelo PC.  Por fim, o terceiro período 

contava com vinte e uma aulas previstas. Este período foi o que sofreu mais 

alterações no que diz respeito às modalidades previstas a lecionar. Como era 

um período muito curto e com muitos constrangimento, desde visitas de estudo 

a torneios escolares, optei por lecionar, apenas, o Voleibol, como modalidade 

obrigatória. Como já tinha lecionado o Basquetebol no segundo período e o 

atletismo nos dois primeiros períodos, preferi, com o pouco tempo que tínhamos, 

de lecionar duas modalidades alternativas. Modalidades que a turma não teria 

conhecimento até à sua lecionação. Quando defini esta estratégia e a 

comuniquei ao PC, este ficou um pouco reticente uma vez que se o fizesse, “da 

minha maneira”, de certa forma não estaria a cumprir com a Planificação de EF 

e isso poderia trazer alguns contratempos nas avaliações finais. Contudo, o PC 

após ter conhecimento de como seriam organizadas e estruturadas as aulas, 

destas modalidades, confirmou a sua aplicação, dando-me o seu “OK” para 

avançar com a proposta. Assim, consegui atribuir ao Voleibol cinco aulas, à 

primeira modalidade alternativa, Frisbee, quatro aulas e à segunda modalidade 

alternativa, Desporto Adaptado, seis aulas.  

Após a finalização do esboço do PA do 11º ano, este foi discutido e aperfeiçoado 

de forma a proporcionar a construção de um processo de ensino mais coerente 

e estruturado. Umas das sugestões propostas pelo PC foi a lecionação das 

modalidades por blocos evitando, ao máximo, a quebra dos mesmos. Assim, era 

possível ter um fio condutor em cada modalidade, sendo que este não era 

quebrado pela ocorrência de aulas de outras modalidades no meio de cada 

bloco. Contudo, não foi sempre possível a preservação desta conduta, uma vez 

que estávamos condicionados ao roulement das instalações existente.  
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“Notei, com a prática dos alunos, que estes ainda não tinham o esquema consolidado bem como, 

ainda existiam alguns pontos dos esquemas indefinidos. O fato de termos uma grande 

interrupção nesta unidade, provocou o esquecimento de alguns aspetos do esquema. Também 

o tempo que foi atribuído a esta modalidade foi reduzido. No entanto, não havia outra forma de 

atuar, uma vez que estamos condicionados aos os espaços disponíveis. Posto isto, decidi adiar 

o dia da avaliação, isto é, decidi alterar a organização e a distribuição da unidade didática de 

acrobática, colocando, somente, a avaliação no dia 14 e não no dia 9 de dezembro. Como o meu 

objetivo é ajudar os alunos a melhorar o seu desempenho bem como a sua nota, decidi prolongar 

o tempo de treino. A meu ver, optei pela melhor escolha visto que tinha uma aula de reserva para 

estes eventuais acontecimentos.” 

(Reflexão da Aula nº 35 – Ginástica Acrobática, outubro de 2016) 

Apesar de o PC nos ter comunicado que existia a possibilidade de trocar os 

espaços desportivos com outros professores nunca o fiz, pois estes nunca se 

mostraram muito disponíveis para que tal acontecesse. Por exemplo, se 

quisesse trocar uma aula que decorria na sala de ginástica para uma aula no 

exterior era quase, sempre, impensável porque nenhum professor gostava nem 

queria ir para as salas de ginástica. Por isso, devido a esta enorme dificuldade 

em torno da troca dos espaços, nunca realizei permutas de espaço com outros 

professores. 

É passível de verificar o número reduzido de aulas atribuído a cada modalidade. 

Como cada aula corresponde a cinquenta minutos e, devido às obrigações do 

REF, é necessário dispensar alguns minutos para as tolerâncias de entrada e 

saída dos alunos, nunca é possível lecionar o tempo estipulado.  Contudo, 

apesar de ser da minha inteira responsabilidade esta atribuição, tentei cumprir 

com a Planificação de EF, concebida pelo grupo de EF, tendo por base o 

roulement de espaços desportivos aprovado pelo grupo de EF. Como disse 

anteriormente, as instalações desportivas condicionavam bastante o ensino das 

modalidades, uma vez que cada espaço tinha características próprias e 

especificas que deviam de ser tidas em conta aquando da lecionação de alguma 

modalidade. Por exemplo, nas salas de ginástica existentes, na instituição, só 

era possível lecionar Ginástica, Desporto Adaptado e salto em altura. No 

pavilhão desportivo era possível ensinar todas as modalidades coletivas e no 

espaço exterior também, à exceção do Voleibol que tem que ser realizado no 

pavilhão. Algumas modalidades do Atletismo só podiam ser realizadas no 

espaço exterior, como por exemplo, corrida de resistência, velocidade, entre 
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outras. Tenho a consciência tranquila no que diz respeito a atribuição das aulas 

às modalidades pois, mesmo que quisesse, não seria possível atribuir mais aulas 

a cada modalidade ou até “eliminar” alguma para ser possível um número mais 

elevado de horas na prática de cada modalidade. Confesso que o roulement dos 

espaços desportivos e todos os condicionamentos surgidos ao longo do ano 

letivo influenciaram e prejudicaram a construção de todo o processo de ensino. 

Entristece-me o fato de nunca ter conseguido lecionar o número total de aulas 

previstas para cada período devido a variáveis passíveis de serem previstas. No 

entanto, dentro da minha área de intervenção, fiz tudo ao meu alcance para 

proporcionar, aos alunos, aprendizagens de excelência.  

“Podemos dizer que esta aula foi um pouco planeada e elaborada “à pressão” uma vez que só 

no dia anterior soube que não iria ter espaço exterior. É notório, como é obvio, o meu desagrado 

em relação a este pequeno percalço, uma vez que a escola podia ter agendado as pinturas dos 

campos no tempo de férias ou no início do mês de setembro. Eu sei que, muitas vezes, não é 

culpa da instituição, mas da entidade responsável pelo trabalho. No entanto, este fator veio a 

prejudicar o meu trabalho e a minha organização, pois veio retirar uma aula à modalidade de 

futebol, que é uma das mais complexas e difíceis para a turma em questão. Este imprevisto fez 

com que, a aula de avaliação diagnóstica, tivesse que ser adiada para a próxima aula. Isto levou 

a alterações no planeamento anual bem como na minha estruturação de ensino desta 

modalidade.” 

(Reflexão da Aula nº 6 – Futebol, setembro de 2016) 

Uma outra situação que gerou, em mim, um certo desconforto foi a existência de 

um conjunto muito alargado de modalidades a lecionar neste ano letivo. Como é 

possível evoluir e desenvolver capacidades, dos alunos, com cinco, seis e até 

mesmo dez aulas para cada modalidade? E nunca são dez aulas efetivas pois 

existem as avaliações diagnósticas e sumativas que têm que ser realizadas. 

Como é possível evoluir na complexidade dos conteúdos se, apesar de quase 

todos os anos lecionarmos as mesmas modalidades, os alunos não conseguem 

adquirir as competências básicas de cada modalidade? Fiquei e fico angustiada 

com a existência deste currículo de multiactividades pois os seus criadores 

pensam que estão a proporcionar excelentes aprendizagens e vivências, mas, 

na realidade, cada vez mais os alunos tendem a aprender sempre os mesmos 

conteúdos, de uma determinada modalidade, em todas as aulas.   

 Se até os próprios alunos têm essa noção, como não é feito nada para alterar 

este desfecho? Com isto, podemos evidenciar a existência de um currículo de 
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multiactividades que, tal como Graça (2003, pp.178) afirma, “tem amarrado o 

ensino dos jogos a um ciclo vicioso de iniciação permanente” uma vez que, não 

existe tempo para que os alunos consolidem os conteúdos que são lecionados. 

Também nos diz Graça (2003, pp. 178) que com este tipo de currículo e a “sua 

preferência pela abrangência e pela diversidade concorre para a manutenção de 

um currículo salpicado de múltiplas atividades de reduzida duração e de efeitos 

improváveis”.  

Tenho a perfeita noção que este currículo de multiatividades condicionou o 

processo de ensino uma vez que, apesar de todos os esforços, houve 

modalidades em que não foi possível verificar uma evolução acentuada. É um 

aspeto negativo que retiro desta minha primeira ação educativa. Penso que não 

poderia contornar estas situações de forma a ser possível verificar uma evolução 

acentuada nas competências dos alunos, pois para isso necessitava de tempo. 

E o tempo foi escasso, neste meu Ano da Verdade, para a lecionação de tantas 

modalidades.  

“Hoje acabei a unidade didática de futebol. Esta foi a minha primeira unidade didática lecionada 

do inicio ao fim. Com este fim, fico com a sensação que, apesar dos meus esforços e das minhas 

noitadas, não ocorreu a evolução que esperava. Com isto, as aprendizagens dos alunos que 

foram ocorrendo ao longo deste tempo foram escassas. Isto ocorreu devido a fatores que não 

consigo controlar. Hoje senti-me um robô de ensino. Tantas modalidades, tantos conteúdos para 

o resultado da aprendizagem ser ZERO. Será que estou a exagerar? Não me parece . . . estamos 

mais preocupados em proporcionar experiências variadas e diversificadas do que proporcionar, 

aos alunos, a aquisição de habilidades desportivas. A diversidade é boa e deve estar presente 

nas aulas de EF, mas não pode ser um fator prejudicial ao desenvolvimento desportivo do aluno.”  

(Diário de Bordo – Pensamentos, novembro de 2016) 

Também, do meu ponto de vista e tendo em conta o conhecimento que detenho 

das instalações desportivas e dos materiais da instituição, em que estive 

inserida, acredito que a escolha das modalidades, para cada ano letivo, poderia 

ser mais inovadora e criativa, proporcionando novas e diferentes experiências 

aos alunos. Apesar de, defender a ideia de que é necessário mais tempo para 

cada modalidade e menos modalidades por ano de escolaridade, acredito que 

pode existir um equilíbrio entre a inovação/criatividade e o possível de executar. 

Ou seja, penso que seria possível lecionar as modalidades tradicionais, mas, 

também, integrar modalidades alternativas para proporcionar novas experiências 
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aos alunos. Posto isto, um exemplo da implementação desta ideologia pode ser 

a definição, por ano letivo, de uma/duas modalidade tradicionais e uma 

alternativa, por ano de escolaridade. Contudo, parece que a escolha é sempre a 

mesma. Quando era aluna aprendi as mesmas modalidades que ensinei, cinco 

anos depois. É notória a inexistência de evolução neste âmbito de intervenção. 

Isto é algo que deve ser pensado de forma minuciosa e crítica para que haja 

mudanças curriculares favoráveis à otimização das aprendizagens dos alunos. 

Pode existir todo um conjunto de estratégias que podem ser aplicadas para 

combater este fraco aproveitamento das aulas de EF, como referi anteriormente. 

Porém, apesar de todos contratempos, ao longo do ano letivo, este documento 

funcionou como uma “mini agenda” educativa. Era um guião com uma previsão 

anual do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, sendo aberto 

a alterações necessárias e pertinentes.  

“As ações planejadas são fruto de reflexões críticas sobre o próprio trabalho 

docente, quando inserido em uma comunidade com características e 

necessidades próprias a serem atendidas de forma consciente e objetiva, 

assumindo em sua prática pedagógica o ato da educação em seu sentido mais 

pleno…considerando o envolvimento e a participação dos educandos e 

educadores na construção de o fazer educativo e de seus processos.” (Bossle, 

2015, pp. 33) 

4.1.2.2. Unidade Didática  

“A unidade didática se origina do Plano de Curso ou de Trabalho, podendo ser 

semanal, semanal, quinzenal, mensal, bimestral ou trimestral. A delimitação do 

tempo deve ser pensada em relação ao número de aulas semanais da disciplina, 

às condições prévias dos alunos e à complexidade do conteúdo.” (Fonseca, 

2015, pp. 60) 

A Unidade Didática (UD) é visualizada como o segundo nível de planeamento 

refletindo-se, assim, como uma planificação de ensino nas diversas modalidades 

lecionadas ao longo do ano letivo (Anexo II). Engloba todos os conteúdos a 

lecionar e a ordem pela qual serão lecionados. É um documento que integra 

todas as habilidades e caraterísticas específicas para a prática de cada 

modalidade funcionando como um auxiliar da ação do professor na preparação 
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das aulas, sendo que são planificadas e construídas pelo professor, durante o 

processo de ensino. Considero que, também, são uma mais-valia no que diz 

respeito aos objetivos a alcançar no processo de ensino, como nos é dito por 

Bento (2003, pág. 75) “Os objetivos da unidade temática só podem ser 

alcançados gradualmente, requerendo por isso uma planificação bem inter-

relacionada de todo o seu processo…são planificadas pelo professor no 

processo global da organização do seu ensino, servindo de base para a 

preparação das diferentes aulas.” Pode ser afirmado que, as UD são ferramentas 

essenciais para que seja possível adquirir a excelência no ensino, não se 

tratando, porém, de uma mera distribuição das matérias pelas aulas existentes. 

Deve ser visualizada como uma planificação pensada e ajustada, onde é 

possível definir quais as funções didáticas presentes em cada sessão de ensino. 

Contudo, estas devem ter sempre em conta o contexto em que se insere não 

sendo, assim, um planeamento genérico que possa ser utilizada em todas as 

turmas. 

Assim, para a sua construção foi necessária uma extensa e complexa análise ao 

contexto em que estava inserida, bem como às modalidades que iria lecionar. 

Esta foi realizada através dos Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC) 

conforme o modelo de Vickers (1990). É um modelo que pretende mostrar como 

uma modalidade desportiva é estruturada, focando-se no conteúdo a lecionar e 

a forma como é lecionado. Funciona, assim, como um meio de simplificar as 

matérias a ensinar, servindo-se como um guião no processo de ensino-

aprendizagem, expondo a matéria estruturada. Neste sentido, o MEC reflete um 

método de planeamento e organização para o trabalho do docente. O MEC, 

segundo Vickers (1990), é subdividido em três fases, a fase de análise, a fase 

de decisões e a fase de aplicação. A primeira fase, a de análise, diz respeito a 

todo o material/conhecimento que nós precisamos de adquirir e de saber para 

lecionar a matéria. Esta, engloba três módulos: Módulo 1 - Estrutura do 

Conhecimento, Módulo 2 - Análise das Condições de 

Aprendizagem/Envolvimento e o Módulo 3 – Análise dos Alunos. Na segunda 

fase, a de decisões, é o ponto onde decidimos quando e o que é que vamos 

lecionar, bem como o método e os critérios de avaliação. Nesta fase, estão 

englobados quatro módulos: Módulo 4 - Determinação da Extensão e Sequência 
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dos Conteúdos, Módulo 5: Definição dos Objetivos, Módulo 6 - Configuração da 

Avaliação e o Módulo 7 - Desenho das Atividades de 

Aprendizagem/Progressões. E por fim, a fase da aplicação que diz respeito à 

aplicação de todos os conhecimentos e estratégias são redigidos, nos anteriores 

módulos, e que serão transportados para o terreno. Esta fase diz respeito à 

planificação das aulas, bem como as todos os registos e documentos utilizados 

para as mesmas.  

“Assim sendo, primeiramente neste MEC, irei proceder ao desenvolvimento de um organograma 

da estrutura de conhecimentos da modalidade, o qual será constituído por conteúdos 

programáticos a serem abordados durante este ano letivo. Ainda, irei procurar saber o material 

disponível para a prática das aulas de Futebol bem como o funcionamento das instalações. Para 

além disso, irei procurar estabelecer o nível geral da turma, na modalidade em questão. 

Posteriormente, na fase das decisões, irei determinar a extensão e a sequência dos conteúdos 

(desenvolvimento de um encadeamento lógico e prático). A definição dos objetivos irá acontecer, 

também, nesta fase. Não esquecendo os critérios e os métodos de avaliação. As progressões, 

também, irão ser definidas, aqui. Após todo este processo, surge a fase de aplicação, onde irei 

aplicar todo, este, conhecimento estruturado. Esta fase engloba as planificações das aulas, os 

registos e os documentos que utilizamos, nas mesmas. O Módulo 4, que diz respeito, 

precisamente, à extensão e sequência dos conteúdos que, por outras palavras, significa a 

construção da unidade didática e respetiva justificação.” 

(MEC de Futebol, outubro de 2016) 

Consegui, rapidamente, perceber que a construção deste documento, o MEC, 

refletia um pensamento transdisciplinar e mostrava como os conceitos do 

Desporto influenciavam o processo de ensino-aprendizagem e toda a minha 

intervenção docente. Contudo, irei centrar-me mais no Módulo 4: Determinação 

da Extensão e Sequência dos Conteúdos.   

Quando fui confrontada com a necessidade de determinar a extensão e a 

sequência dos conteúdos numa determinada modalidade, surgiram inúmeras 

dificuldades, principalmente relacionadas com os conteúdos que deviam de ser 

lecionados e, assim, estar presentes nas aulas. Contudo, esta dificuldade foi 

reduzida quando percebi que só era possível construir e planear a UD após a 

realização da avaliação diagnostica (AD). Contudo, houve modalidades em que 

optei por não realizar a AD devido ao curto número de aulas, como por exemplo 

na modalidade de Voleibol e no Atletismo.  
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“Devido à escassez das aulas decidi não realizar avaliação diagnóstica aproveitando, assim, a 

primeira aula para abordar já o passe, o serviço por baixo, os deslocamentos, a intenção tática, 

o jogo 1*1 e o jogo 2*2. São conteúdos básicos e que, a meu ver, podem ser lecionados na 

primeira aula, mesmo sem a avaliação diagnóstica.” 

(Justificação da UD de Voleibol, 3º Período) 

“A modalidade de Atletismo vai estar presente no segundo período, tendo apenas quatro aulas. 

Este número reduzido deve-se ao fato de lecionar quatro modalidades neste período. Tive que 

transferir uma modalidade do terceiro período uma vez que o terceiro é muito pequeno e como 

o tempo é escasso, não iria conseguir lecionar as modalidades que estão previstas. Contudo, 

também, a rotação dos espaços condiciona, sempre, o número de aulas a lecionar.” 

(Justificação da UD de Atletismo, 2º Período) 

Nestas modalidades, em que não foi possível realizar a AD, deparei-me com 

muita dificuldade em construir a UD. Esta impossibilidade de realizar a AD foi 

devido ao curto tempo que dispensava para o ensino das modalidades, em 

questão. Foi uma decisão difícil de tomar, mas que, de certa forma, facultou-me 

mais tempo para lecionar os conteúdos específicos de cada modalidade. 

Também o facto de já conhecer a turma e o seu desempenho, noutras 

modalidades, ajudou-me na tomada de decisão, uma vez que a turma, num 

contexto geral, tinha um nível baixo de atividade motora que não era discrepante 

de modalidade para modalidade. Contudo, apesar de conhecer as capacidades 

motoras da turma, não sabia até que ponto um conhecimento geral das suas 

competências me fornecia informação suficiente e válida para a escolha dos 

conteúdos a lecionar e, posteriormente, construção da respetiva UD.  

Apesar de nestas modalidades não realizar a AD, a primeira aula, de certa forma, 

servia para eu observar as dificuldades e as facilidades dos alunos. Contudo, 

nesta primeira aula, introduzia alguns conteúdos básicos e os mínimos precisos 

para a realização da situação de jogo. Assim, conseguia obter uma ideia mais 

completa do nível de desempenho da turma, tendo aproveitado a mesma aula 

para realizar duas tarefas diferentes. Devo confessar que foi muito difícil a minha 

intervenção neste tipo de aulas pois, por vezes, ficava somente a observar os 

comportamentos da turma e esquecia-me de corrigir e emitir feedbacks. 

Chegava ao fim das mesmas, completamente, esgotada, mas tinha a perfeita 

noção que precisava de me sentar e passar para o papel todas as informações 

que tinha retirado, durante a aula, em relação ao desempenho da turma para 
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que fosse possível construir o seu processo de aprendizagem, na modalidade 

respetiva.  

Outra dificuldade com que me deparei na construção das UD foi a seleção dos 

conteúdos específicos de cada modalidade. Após ter realizado uma primeira 

análise dos PNEF para o conhecimento e a seleção das modalidades do 11º 

ano, sempre que ia lecionar uma nova modalidade sentia a necessidade de 

rever, novamente, o PNEF para realizar um levantamento dos conteúdos que 

eram necessários lecionar em cada modalidade. Devo dizer que nunca consegui 

cumprir com tudo o que estava estipulado nos respetivos. O grau de 

complexidade e de dificuldade não era compatível com o nível de desempenho 

da minha turma. Contudo, em conversa com os meus colegas de NE percebi que 

tal situação acontecia, também, com as suas turmas. Também, em seio de NE 

percebi, com as partilhas do PC, que esta era uma situação muito recorrente. 

Era normal o nível de desempenho dos alunos ser fraco e os docentes tinham 

consciência disso mesmo. Se têm consciência, porque não fazem algo para 

mudar? Parece que veem um problema, e talvez saibam a causa, mas não 

tentam resolver. A causa de tal situação pode estar relacionado com o currículo 

de multiatividades, com o pouco tempo disponibilizado para a disciplina de EF, 

com os recursos espaciais e materiais de cada instituição e, até mesmo, com a 

intervenção pedagógica de cada professor. Posto isto, as experiências 

medíocres que os alunos estão a vivenciar, estão a prejudicar todo o seu 

processo de aprendizagem na disciplina de EF. O fato de não ser feito nada para 

contornar estas situações leva-nos a que uma turma de 11º ano esteja no mesmo 

nível de desempenho que uma turma 6º ano, em várias modalidades. Enquanto 

docente tive a infelicidade de vivenciar isso mesmo.  

“Sinto que se tivesse mais aulas atribuídas a esta modalidade a evolução seria muito maior e o 

“seu à vontade” com a modalidade seria outro. A turma nos saltos do minitrampolim é excelente, 

mas, na ginástica artística, já não posso dizer a mesma coisa. Têm muita dificuldade em se 

relacionar com o corpo e perceber certos movimentos. Já para não falar do medo que existe em 

executar determinados conteúdos. O que posso concluir é que as aprendizagens anteriores, 

nesta modalidade, foram bastante fracas e de caráter pouco importante para os professores. Eu 

considero que é inadmissível alunos do 11º ano não conseguirem realizar um rolamento à frente 

ou uma roda. São elementos que são dados desde o 6º ano. O que se anda a fazer nas aulas 

de EF? Com isto, posso dizer que se passa alguma coisa grave no que diz respeito às 
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aprendizagens que os alunos têm nos diferentes anos e isso está a prejudicar, definitivamente, 

as suas práticas futuras.” 

(Reflexão da Aula nº 73 e 74 – Ginástica Artística, fevereiro de 2017) 

 

“Na avaliação diagnóstica de andebol, reparei no fraco conhecimento que os alunos têm da 

modalidade bem como das suas dificuldades a executar os movimentos específicos da 

modalidade. Chega a um certo ponto que não sei o que foi feito nos anos anteriores na disciplina 

de EF. Existe um problema no ensino na nossa disciplina e precisa de ser corrigido pois são os 

alunos que saem prejudicados ao terem más e fracas experiências desportivas.” 

(Reflexão da Aula nº 40 e 41 – Andebol, janeiro de 2017) 

Com este nível baixo que a minha turma residente detinha, os conteúdos que 

lecionei eram, quase sempre, muito simples, básicos e pouco complexos. A 

turma não detinha uma base “firme” das capacidades motoras essenciais para 

que fosse possível evoluir para um patamar mais elevado de aprendizagem. 

Assim, a escolha dos conteúdos foi sempre o meu tendão de Aquiles. Se por um 

lado queria proporcionar algo novo e mais elaborado, por outro tinha que lecionar 

as habilidades básicas pois, os alunos, não as detinham e sem elas, não era 

possível realizar uma situação de jogo fluida e contextualizada. Foram situações 

desagradáveis que tentei combater de várias formas. Depois de ouvir vários 

comentários vindos dos alunos, como “É sempre a mesma coisa!”, “Outra vez?” 

ou “Todos os anos damos as mesmas modalidades!”, cheguei à conclusão que 

teria de adotar estratégias e métodos de ensino diferentes e inovadores para que 

a motivação dos alunos não baixasse devido à aplicação dos mesmos conteúdos 

didáticos. Uma das estratégias que utilizei foi a colocação da vertente 

competitiva, em quase todas as situações de aprendizagem. A turma, apesar de 

ter um nível de desempenho baixo, era muito competitiva e a aplicação desta 

estratégia veio ajudar no envolvimento e motivação dos alunos para a prática. 

Outra foi tentar colocar, sempre que possível, o aluno de forma ativa no processo 

de aprendizagem, ajudando com os materiais, a construir as situações de 

aprendizagens e, até mesmo, observar a os próprios colegas. Foram estratégias 

que estiveram presentes em todas as aulas e que, a meu ver, foram uma mais-

valia para a construção da relação entre professor-aluno. Considero que foram 

ferramentas essenciais para que conseguisse criar uma relação de cumplicidade 

e compromisso com os alunos.  
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“Hoje apliquei algo que só o tinha feito na vertente do treino. Quando cheguei ao pavilhão (10 

minutos antes de tocar) reparei que três dos quatros rapazes já estavam no espaço da aula. 

Naquele preciso momento, quando olho para o campo e os vejo, verifiquei que estava ali, à minha 

frente, uma oportunidade de englobá-los na aula e, assim, no seu processo de aprendizagem. 

Aproveitei aqueles 10 minutos que ainda faltavam para o inicio da aula e expliquei-lhes os dois 

primeiros exercícios que iríamos realizar. Depois de dada a explicação, informei-os de que 

seriam eles próprios a explicá-los à turma. No entanto, para além de serem os explicadores 

nomeados também seriam os seus responsáveis. Assim, esta primeira parte da aula seria dada 

por eles. Os seus olhos abertos e assustados marcaram aquele, nosso, momento. “Professora 

aceitamos o desafio, mas não sai da nossa beira. A coisa pode correr mal e assim a professora 

ajuda-nos!” 

(Reflexão da Aula nº 29 – Badminton, novembro de 2016) 

Também o fato de as UD serem muito curtas constituiu-se como um grande 

entrave para a aquisição de capacidades específicas de cada modalidade, por 

parte dos alunos, bem como para a existência de uma evolução no seu nível de 

desempenho. Esta situação era, também, sentida pelos meus colegas de NE. É 

triste verificar que a minha UD mais longa teve doze aulas, em que cada aula 

corresponde a um bloco de cinquenta minutos como já referi anteriormente. 

Desses doze blocos, um era dispensado para a AD e outros dois para a 

avaliação sumativa (AS), logo só tinha para o ensino desta modalidade nove 

aulas. O que fazer em nove aulas? Questionava-me, constantemente, acerca 

disto mesmo. O que se pode esperar com nove aulas de cinquenta minutos, em 

que nesses cinquenta minutos só existia, no máximo, trinta minutos de aula 

efetiva?  

“Esta unidade didática é constituída por, apenas, cinco aulas. São poucas aulas para abordar 

esta modalidade ou outra qualquer. Não esquecendo que destas cinco aulas apenas temos um 

bloco de 100 minutos, os restantes blocos são de 50 minutos.” 

(Justificação da UD de Voleibol, 3º Período) 

“A Unidade Didática de Ginástica de Solo é constituída por nove aulas em que a primeira aula é 

de avaliação diagnóstica. É uma das unidades com mais aulas atribuídas, mas mesmo assim 

são poucas para a complexidade e especificidade da modalidade” 

(Justificação da UD de Ginástica Artística, 2º Período) 

Estas UD curtas foram fatores negativos e condicionantes para o processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que tive a necessidade de alterar, 

constantemente, as UD por falta de consolidação dos conteúdos ou até mesmo 
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anular o ensino de alguns conteúdos. Penso que se tivesse mais tempo para o 

ensino de cada modalidade, os alunos, iriam adquirir e consolidar os conteúdos 

de uma forma mais concisa e aprofundada.  

Como disse anteriormente, senti a necessidade retificar, constantemente, a 

sequência e a extensão dos conteúdos das minhas UD devido a vários fatores 

externos que não conseguia controlar nem prever.  

“Após nova reflexão (terceira retificação), percebi que a minha turma ainda não está preparada 

para abordar as penetrações sucessivas… se tivesse mais aulas, sem dúvida que abordaria. 

Assim, terei que realizar alguns ajustes no que diz respeito às funções didáticas acima 

referenciadas.” 

(Justificação da UD de Andebol, 2º Período) 

“Mais uma vez, a Unidade Didática teve que sofrer alterações no que diz respeito à introdução 

de um conteúdo. Decidi não introduzir mais um conteúdo tático, de caráter organizativo, uma vez 

que o mais básico ainda não está consolidado, o “passe e corte”. Na aula em que o “passe e 

corte” foi introduzido notei algumas dificuldades por parte dos alunos em o executar durante o 

jogo e por isso mesmo é que é necessário mais uma aula em que o principal foco seja este 

conteúdo. Assim sendo, devido às dificuldades por parte dos alunos no “passe e corte”, decidi 

proporcionar mais uma aula para este conteúdo e, assim, atrasar a introdução do conteúdo 

“spots”. “ 

(Justificação da UD de Basquetebol, 2º Período) 

“Após a aplicação da primeira unidade didática e com o decorrer das aulas verifiquei que era 

necessário realizar algumas modificações devido às dificuldades que os alunos estavam a ter 

nas aulas, em alguns elementos.” 

(Justificação da UD de Ginástica Artística, 2º Período) 

“Devido às condições meteorológicas, antecipei a aula de avaliação sumativa pois não queria 

correr o risco de estar a chover e não conseguir realizar a avaliação. E por isso, nesta aula, 

realizei a avaliação sumativa da modalidade de Futebol. Por um lado, até foi melhor a avaliação 

ocorrer nesta aula uma vez que foi possível arranjar um espaço no pavilhão desportivo.” 

(Reflexão da Aula nº 22 – Futebol, setembro de 2016) 

Todos estes fatores, de uma forma ou de outra, condicionaram a minha 

intervenção e a construção do processo de ensino-aprendizagem da minha 

turma. Contudo, a eficiência das minhas UD foi evoluindo com o decorrer do ano 

letivo. Tenho consciência que as reflexões constantes, as partilhas e as reuniões 

de NE foram uma mais-valia para a construção de UD mais eficazes e mais 
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contextualizadas. Acredito que as partilhas de experiências com os meus 

colegas de NE foi uma mais-valia, na medida em que discutíamos as dificuldades 

de cada e, juntos, tentávamos arranjar forma de as ultrapassar.  

Rapidamente, percebi a importância da organização e estruturação de todo o 

processo de ensino e de todos elementos que, de certa forma, o influenciavam. 

Assim, construir estes documentos constitui-se uma tarefa imprescindível na 

minha ação pedagógica, uma vez que, estes, funcionavam como um guião para 

todo o processo de ensino tendo por base as características específicas do 

contexto e dos seus intervenientes. 

4.1.2.3. Plano de Aula  

Como em qualquer disciplina, as aulas de EF devem ser planeadas e preparadas 

para que se possa atingir o nível de excelência nas aprendizagens dos alunos. 

Segundo Fonseca (2015, pp. 64), “ao elaborar o plano de aula, o professor deve 

levar em conta sua intencionalidade epistemológica e pedagógica, pautando 

suas ações em princípios coerentes com a linha de trabalho escolhida.” As aulas, 

segundo Bento (2003, pp.101), “Devem estimular os alunos, no seu 

desenvolvimento. Devem ser também horas felizes para o professor, 

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

Assim, para o professor torna-se uma mais-valia a construção de um projeto 

onde indica o “rumo” que a aula deve tomar, a forma como quer que esta decorra. 

Confesso que, numa primeira fase, senti inúmeras dificuldades na elaboração 

dos planos de aula, principalmente na escolha das situações de aprendizagem. 

Sabia que tinha que desenvolver situações de aprendizagem adequadas e 

contextualizadas ao nível da turma, mas, ao mesmo tempo, tinha que construir 

situações que fossem motivantes e desafiantes para os alunos uma vez que, 

tinha a perfeita noção, do seu gosto e pré-disposição para a aula de EF. Também 

o fato de, como já referi anteriormente no RE as modalidades e os seus 

respetivos conteúdos serem, quase sempre, os mesmos foi, mais, um fator que 

me despertou para a noção de que era necessário inovar nas situações de 

aprendizagem para que os alunos se envolvessem nas aulas e que começassem 

a criar o seu gosto pela disciplina. No entanto, com o decorrer do ano a sua 

envolvência nas aulas e o seu à vontade com a disciplina foi aumentando. Tal 
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situação possibilitou, assim, a criação de ambientes descontraídos, mas ricos 

em aprendizagens. Assim, o equilíbrio entre situações de aprendizagens 

inovadoras, estimulantes e situações concetualizadas, que possibilitassem 

ambientes favoráveis às aprendizagens, foi sempre algo que tive em conta no 

decorrer do ano letivo.  

Outra dificuldade sentida, neste ano de EP, foi a perceção do tempo dos 

exercícios. Numa fase inicial da minha prática docente, não conseguia perceber 

quais os exercícios que necessitavam de mais tempo para a sua execução, bem 

como o tempo que era preciso disponibilizar para que, os alunos, conseguissem 

retirar, deles, o que era desejado. Isto fez com que, nesta fase inicial, planeasse, 

a aula, como um grande e exagerado número de situações de aprendizagens.  

“Percebi, também, que ao planear a aula com muitos exercícios perco a noção do que realmente 

importa, a aprendizagem dos alunos. Fico mais preocupada com o fato de ter que cumprir todo 

o plano que me esqueço, por vezes, que este só deve servir como um guião.  Não é algo que 

tem que ser obrigatório cumprir. Assim, nesta primeira fase, percebi que não é por ter um plano 

com muitas situações de aprendizagem que este se torna um bom plano. Um bom plano deve 

ser algo contextualizado e que consiga evidenciar, na sua prática, o que queremos que o aluno 

aprenda e isto pode ser alcançado com apenas dois exercícios.  Portanto, uma estratégia que 

vou aplicar na construção dos meus próximos planos é a redução do número de exercícios. 

Também, sempre que possível, manter a base da situação de aprendizagem e aplicar algumas 

variantes, podendo, assim, rentabilizar o tempo bem como a aprendizagem do aluno.” 

(Reflexão da Aula nº11 – Futebol, outubro de 2016) 

Contudo, à medida que fui conhecendo os alunos e com o decorrer do tempo, 

consegui ultrapassar esta dificuldade. Fui construindo o plano de aula de forma 

a que este integrasse, apenas, o número necessário de exercícios para a 

exercitação de um determinado conteúdo. A introdução de variantes nos 

exercícios foi uma estratégia que adotei e que resultou, a meu ver, uma vez que 

com o mesmo exercício conseguia trabalhar vários conteúdos. Esta dificuldade 

foi sentida por todo o NE. Eramos prisoneiros do tempo. Era notória, nas 

primeiras aulas, a necessidade que existia de cumprir, “à risca”, o plano e todos 

os exercícios. Por vezes, os alunos ainda não tinham chegado onde era 

desejado no exercício e, por causa do tempo, era introduzido uma nova situação 

de aprendizagem. Estas situações foram, muitas vezes, discutidas nas reuniões 

de NE, onde o PC expressava a sua opinião e os seus comentários. 
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Primeiramente, passou-nos a ideia que, numa primeira fase, seria normal tal 

acontecer devido à nossa inexperiência e medo de errar. De seguida, afirmou 

que com o tempo iríamos perceber que o plano de aula não era um projeto de 

seguimento obrigatório. Este servia, apenas, como um guião para a ação 

docente e que se fosse necessário a sua restruturação, na prática, esta devia 

ser feita, uma vez que o que importava eram os alunos e as suas aprendizagens. 

Portanto, desde logo percebi que não podia estar “presa” pelo tempo. Se, após 

o tempo estipulado num determinado exercício, a turma ainda não tivesse 

atingido o patamar desejado não era favorável passar para outra situação de 

aprendizagem, era necessário disponibilizar mais tempo na mesma para que os 

objetivos fossem cumpridos. 

Logo, nas primeiras reuniões de NE, foi discutida a estrutura do plano de aula. 

O PC mostrou-nos um exemplar para conseguirmos ter uma ideia da estrutura 

que um plano de aula devia de possuir. Com este exemplar e com alguns planos 

de aula realizados nas didáticas específicas, do primeiro ano de Mestrado, em 

NE criamos o nosso próprio plano de aula. Assim, a sua criação foi baseada no 

exemplar que nos foi facultado pelo PC e em outros construídos, anteriormente. 

Todo o NE utilizava a mesma estrutura de plano diferenciando-se apenas por 

pequenos pormenores estéticos (Anexo III). Assim, a estrutura do nosso plano 

ia de encontro ao que é afirmado por Fonseca (2015, pp. 65): “Na Educação 

Física, como em qualquer outra disciplina, a estruturação das aulas deve ser 

organizada em três momentos, início, meio e fim, que apesar de terem 

caraterísticas próprias, se relacionam entre si. Portanto, não são estanques, de 

cada momento cumpre uma função importante no todo do processo de ensino-

aprendizagem que ocorre ao longo da aula.” Este mesmo autor define e estrutura 

a aula em três partes: inicial, principal e final. Assim, as aulas sempre foram 

construídas tendo por base esta filosofia, contudo houve momentos em que não 

foi possível aplicar a mesma. No entanto, este é um aspeto que irei refletir mais 

à frente. A ideia de que a parte inicial é só para a realização da ativação geral 

está errada. Nesta parte da aula, o professor deve, segundo Fonseca (2015), 

apresentar os objetivos e problematizar os conteúdos que irão ser trabalhados. 

Também, na apresentação das tarefas que irão ser realizadas, pode ser 

construída a ligação entre os conteúdos da aula anterior e desta, bem como os 

objetivos a atingir na aula. Como disse anteriormente, nem sempre foi possível 
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construir a aula nas três partes devido a vários fatores. Como eram aulas muito 

curtas, por vezes, aproveitava a parte inicial para introduzir algum conteúdo. Por 

um lado, sei que não deve ser introduzido nenhum conteúdo na primeira fase da 

aula, tal como diz Bento (2003, pp. 158): “É falso considerar como introdução a 

primeira fase de uma aula (10-15 minutos) que inclua já objetivos importantes do 

aperfeiçoamento das capacidades condicionais. Semelhante procedimento leva, 

frequentemente, a que se registe na parte preparatória a carga corporal mais 

elevada – o que devia ser conseguido no decurso da aula!”, mas com aulas de 

tempo efetivo de prática de trinta e cinco minutos como é possível não o fazer? 

Será que devia, com este tempo, realizar a parte inicial como é previsto? Que 

outra estratégia podia ter adotado para cumprir com o que é defendido pela 

literatura? Esta foi a que me pareceu mais aceitável e favorável para o processo 

de ensino-aprendizagem. Contudo, não era algo recorrente. Aplicava quando 

estava com alguma dificuldade em cumprir com as UD e com o ensino de todos 

os conteúdos definidos devido ao pouco tempo existente para as modalidades e 

para a aula. Também a parte final por vezes não era realizada, pois aproveitava 

para atribuir mais tempo de jogo ou de outra situação de aprendizagem. O 

balanço da aula, os objetivos atingidos e a criação da ligação para as próximas 

aulas foram aspetos fulcrais, como nos diz Fonseca (2015, pp. 66) quando refere 

que, o último momento, deve ser direcionado para “uma reflexão sobre o que foi 

feito, com a possibilidade de avaliar o que foi vivenciado e a partir dessas 

considerações já se possa escrever a proposta da aula seguinte.” Contudo, por 

vezes, não foi possível a sua realização para a atribuir mais tempo às situações 

de aprendizagens. Percebo a sua importância e o seu objetivo, mas, a meu ver, 

“aqueles cinco minutos”, por vezes, são fulcrais para a exercitação/consolidação 

de algum conteúdo ou apenas para conseguir ter mais tempo de situação de 

jogo. Como já disse, anteriormente, estas situações eram muito pontuais e 

ocorrendo, principalmente, nas aulas de cinquenta minutos. Nas aulas de cem 

minutos cumpria, sempre que possível, com a estrutura estipulada. Estas 

estratégias e métodos aplicados foram discutidos em reunião de NE. Apesar do 

PC não estar, muito, de acordo com as minhas “alternativas” percebeu o meu 

ponto de vista e aceitou as minhas estratégias. Também como era algo pontual, 

a sua aplicação foi, mais, facilmente aceite pelo PC. Em relação à parte principal 

ou fundamental, do plano de aula, esta foi a fase em que, de certa forma, me 
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preocupei mais. Tinha a perfeita noção que seria uma das partes mais 

importantes da aula e também sabia que era nesta fase que o aluno iria atingir 

os níveis mais altos de desempenho motor. Sabia que era “o momento de 

construção do conhecimento, em que se desenvolvem atividades relativas aos 

conteúdos da disciplina com ênfase nos objetivos específicos da aula, mas em 

continuidade com o que foi introduzido.” (Fonseca, 2015, pp. 66). Assim, entendi 

que seria, nesta fase, que ocorriam as maiores aprendizagens dos alunos e, por 

isso mesmo, era importante planeá-la de forma estruturada e concisa.  

Portanto, para a construção de um plano de aula realizava, primeiramente, um 

levantamento do local onde iria lecionar a aula, bem como as limitações 

espaciais que poderia ter. Após este pequeno levantamento, sentia a 

necessidade de recorrer ao plano anterior e à sua respetiva reflexão para 

construir o próximo. Esta reflexão ajudava-me a perceber o que tinha resultado, 

falhado ou o que devia de ser melhorando numa próxima aula. Estes dados 

davam-me informações acerca da aplicação das situações da aprendizagem, do 

nível e evolução dos alunos e dos momentos de ação do professor, 

nomeadamente de instrução e intervenção. Também, nesta reflexão, podiam 

estar integradas situações pontuais, mas significativas, que pudessem ter 

ocorrido durante aula, como por exemplo comportamentos impróprios dos alunos 

ou conversas com outros professores, isto é, ocorrência de alguma situação que, 

de certa forma, achasse necessária a sua referência na reflexão. Posto isto, com 

esta pequena análise das aulas anteriores podia verificar os aspetos negativos 

e positivos da aula, bem como, por exemplo, situações de aprendizagem que 

foram eficazes e que podiam ser repetidas. Assim, com a aquisição destes 

hábitos de trabalho consegui, com esforço, construir unidades de ensino 

contextualizadas e que seguissem uma lógica, isto é, era notória a existência de 

um fio condutor entre as aulas de cada UD.  

Assim é possível concluir que o plano de aula deve ter em conta o planeamento 

mais macro, como o PA, as UD e os MEC, surgindo como o último nível de 

planificação e de realização do processo de ensino. Este tem como objetivo 

organizar todos os conteúdos e situações de aprendizagens a serem lecionados 

no decorrer das aulas das diferentes modalidades.   



64 
 

“É necessário ter clara a visão do processo, da caminhada para atingir os 

objetivos, sendo que estes devem necessariamente ser coerentes com o projeto 

político-pedagógico da escola.” (Bossle, 2002, pp. 36) 

4.1.3. Realização 

Cada vez mais considero importante a prática de todas as conceções teóricas. 

O que aprendemos e todos conhecimentos que nos transmitem devem e têm 

que ser postos “à prova” para ser visível a sua praticabilidade. Não basta saber 

da teoria, é preciso conseguir aplica-la ao contexto e às condições em que se 

está inserido. Tal como nos afirma Bento (1995, pp. 54) “ 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”, as suas práticas perdiam 

sentido, perdiam a sua própria essência. Para que a prática educativa seja uma 

prática consciente, contextualizada e eficaz é fundamental que o profissional 

consiga, de uma forma clara, criar uma ligação de sustentabilidade entre a teoria 

e a prática. Como sabemos, estas duas dimensões estão ligadas 

intrinsecamente, influenciando-se mutuamente. Portanto, somente na prática é 

que se consegue perceber o que realmente faz sentido e o porquê de o fazer. 

Contudo, é necessário ter a noção de que o conhecimento de hoje pode ser 

diferente do conhecimento da manhã, isto é, a verdade de hoje, amanhã pode 

ser mentira. Tal situação acontece devido às constantes interações de 

conhecimento que geram novos e atualizados saberes, às evoluções científicas 

que ocorrem ao longo do tempo, bem como às mudanças que ocorrem na 

sociedade e que, de certa forma, influenciam os conhecimentos intrínsecos à 

mesma. Assim, na área do ensino, a formação profissional não termina após a 

conclusão dos estudos. Como esta formação está em constante renovação de 

conhecimentos é necessário que o profissional adote uma atitude de entrega e 

de procura para seu benefício e dos seus alunos. Com este pensamento de estar 

em constante renovação do seu conhecimento e com a procura de querer saber 

mais e melhor, o profissional, enriquece as suas intervenções e as suas práticas 

educativas.  

Se formos consultar as Normas Orientadoras do EP verificamos a existência de 

várias dimensões educativas: a conceção, o planeamento, a realização e a 
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avaliação. Todas estas dimensões, a meu ver, são fulcrais para uma otimização 

do processo educativo. Acredito que, se docente tiver a noção da importância da 

renovação, constante, dos seus conhecimentos e a suas práticas, as práticas 

educativas serão mais ricas e mais contextualizadas, como já foi referido 

anteriormente. Não podendo esquecer os momentos de reflexão que são uma 

mais-valia para, num futuro, proporcionar melhores aprendizagens e 

experiências. Assim, a dimensão da realização engloba todo um conjunto de 

tarefas fulcrais para o desempenho do EE na sua prática educativa. Esta diz-nos 

que é importante “Conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo 

com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica”4 e para a promoção de um processo de ensino eficaz e 

eficiente é necessário:  

“a. Recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

diversidade dos alunos.  

b. Promover aprendizagens significativas e desenvolver a noção de competência 

no aluno. 

 c. Utilizar terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes 

situações.  

d. Envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e na gestão 

do currículo. 

 e. Otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, a qualidade 

da instrução, o feedback pedagógico, a orientação ativa dos alunos, o clima, 

gestão e disciplina da aula. 

 f. Recorrer a decisões de ajustamento.” 

Posto isto, neste espaço irei proceder à apresentação da minha experiência 

pessoal enquanto professora de EF, evidenciando as minhas dificuldades e 

inseguranças, mas, também, as minhas pequenas vitórias. Para além disso, irei 

realizar uma interpretação dos aspetos que considero terem sido os mais 

marcantes e pessoais desta etapa e que marcaram o meu crescimento. É neste 

                                                           
4  Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016/2017) 
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espaço que será evidenciado todo o processo de ensino-aprendizagem, 

englobando experiências, dificuldades, desafios, entre outros. Estas irão ser 

somente referenciadas por mim pois só eu sei o que senti, o que vivi e o que 

alcancei ao longo do EP.  E foi graças a este turbilhão de emoções que consegui 

viver o meu Ano da Verdade de uma forma intensa, única e muito própria. 

4.1.3.1. Regras e Rotinas  

Logo na primeira aula foi transmitido aos alunos algumas regras e rotinas que 

teriam que ser cumpridas no ano letivo a decorrer. Estas recomendações 

estabelecem 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). Tenho a perfeita noção 

que fui sempre exigente com o cumprimento das regras e rotinas estabelecidas, 

mas também o fui, pois acredito que são uma mais-valia na rentabilização do 

tempo de aula bem como na sua segurança.  

No período que antecipou o início das aulas, foi construída uma pequena lista de 

alguns pontos que considerei fundamentais para a construção do processo de 

ensino sobre alicerces fortes e resistentes que pudessem garantir a segurança 

e a estabilidade no decorrer do ano letivo. O cumprimento de horários foi um dos 

pontos que referenciei na primeira aula de apresentação. Sou uma pessoa que 

valoriza imenso o compromisso e por isso os atrasos são algo que me incomoda, 

imenso. Prefiro chegar mais cedo da hora marcada e assim garantir que a hora 

estipulada é cumprida. Assim, os atrasos e o não cumprimento da tolerância que 

era dada, no início da aula, foi algo que sempre me aborreceu. Quando foi 

transmitida esta informação acerca dos horários existiram alguns comentários 

de descontentamento. Estes comentários foram expostos pelos alunos do sexo 

feminino, afirmavam que era pouco tempo para trocar de roupa. Depois de 

alguma discussão acerca do assunto, ficou estabelecido que toda a turma era 

obrigada a cumprir com os horários previamente estipulados. Caso isso não 

acontecesse iram ser marcadas faltas de atraso. Esta regra, no primeiro período, 

teve que ser, várias vezes, relembrada. 



67 
 

Como era uma turma, maioritariamente feminina, as demoras no balneário eram 

enormes e regulares. Só começaram a cumprir com os horários quando marquei 

a primeira falta de atraso.  

“Mais uma vez o quarteto fantástico chegou atrasado à aula. Mostrei o meu desagrado e o meu 

descontentamento por esta falta de educação e de respeito. Expliquei e relembrei, mais uma vez, 

a importância de chegar a horas e de cumprir os horários. Tentei articular esta importância para 

o seu futuro e assim, fazê-las perceber que os horários são para cumprir e que o seu não 

cumprimento irá trazer consequências. Fi-las perceber que estava extremamente triste pois eu, 

enquanto professora, chegava antes da hora da aula para preparar todos os materiais e espaços 

que necessitava, e os alunos como me agradeciam? Chegavam atrasados, constantemente. 

Posto isto, devido aos vários atrasos que estas alunas tinham realizado, marquei falta de atraso 

às quatro, servindo, esta, como um exemplo para o resto da turma.”  

(Reflexão da Aula nº 15 – Futebol, setembro de 2016) 

Depois desta marcação não tive mais problemas com o cumprimento dos 

horários estabelecidos. Ainda em relação ao cumprimento das regras, estabeleci 

um pacto com a turma. Se eu alguma vez chegasse atrasada, a turma, tinha a 

possibilidade de me atribuir uma punição ou de mudar alguma regra. O 

entusiamo da turma foi notório quando transmiti esta estratégia. Esta tinha 

apenas uma finalidade aproximar-me da turma e fazer com que estes 

cumprissem com o que era estipulado, pois ao fim de três faltas de atraso 

atribuídas à turma, eu, enquanto professora, tinha o direito de atribuir um castigo 

a toda a turma. Como era de esperar houve alunos que não concordaram com a 

aplicação da estratégia, mas ganhou a maioria. Contudo, nunca foi atribuído um 

castigo a nenhuma das partes. Esta inexistência deu-me, no final do ano letivo, 

a sensação de dever cumprido no que diz respeito a estes compromissos, acima 

mencionados. 

Também os cabelos, os relógios e brincos foram alvo de discussão na aula de 

apresentação. Apesar de gerar alguma controvérsia, os cabelos presos e o retiro 

de objetos pessoais, a turma percebeu, bem, a aplicação desta regra após ter 

relatado algumas situações que ocorreram e que podiam ocorrer por usar objetos 

perigosos para a prática desportiva. Os exemplos que referi foram, 

maioritariamente, exemplos da modalidade de Voleibol pois é a modalidade que 

estou mais próxima. Contudo, ao exagerar, em alguns, consegui que a turma 

compreendesse a importância de estar pronto e seguro para a prática desportiva. 
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Por vezes, tinha que relembrar alguns pontos desta regra devido ao 

esquecimento por parte de alguns alunos. Porém, o cumprimento desta e das 

ações que implicava foram-se tornando rotina nesta turma, ao longo do ano 

letivo.  

“Decidi levar para as aulas um bolsa com vários elásticos e travessões para o cabelo. Como a 

turma é maioritariamente feminina, e como, hoje em dia-a-dia, as meninas não gostam de estar 

com o cabelo preso, tenho a certeza que irão surgir alguns “esquecimentos” nas aulas de EF e 

com esta bolsa, não há desculpa para não prender o cabelo. Assim, para tentar anular estes 

eventuais esquecimentos irei colocar, ao dispor da turma, a “bolsa feminina”. Tenho a certeza 

que a mesma vai ser usada várias vezes.” 

(Diário de Bordo – Pensamentos, setembro de 2016) 

Em relação ao equipamento desportivo, não tive problemas nesta vertente pois 

foi uma regra cumprida à risca. Se o aluno trouxesse equipamento adequado 

realizava a aula, se não trouxesse não realizava e era marcado falta de material. 

À terceira falta era marcada uma falta de presença injustificável.  

Começou, também, a ser rotina as conversas, muito próprias, que eram tidas 

com os alunos antes das aulas começarem. O chegar ao espaço desportivo e 

dizer “Bom Dia”, com um sorriso na cara, foi algo que marcou os meus dias. O 

querer saber do seu dia e das suas coisas próprias fez com que fosse possível 

criar uma relação forte e intensa com estes. Com o decorrer do tempo essa 

relação foi-se tornando mais próxima e com um grau de cumplicidade e de 

respeito maior. 

“Noto que a turma está muito envolvida e próxima de mim. A nossa relação foi evoluindo, com o 

tempo, e fortalecendo com todos os momentos que fomos passando juntos. Hoje eles já fazem 

parte do meu dia… Que boa sensação é esta!” 

(Reflexão da aula nº20 – Atletismo, janeiro de 2017) 

Como, aos poucos, fui conhecendo a turma e as suas caraterísticas, os dias em 

que o “Bom dia” era dado sem sorriso, já sabia que algo se tinha passado. 

Contudo, só no final de algum tempo é que sentiram à vontade para partilhar 

comigo as suas angústias e tristezas do dia. Eram momentos de partilha e de 

cumplicidade que só foram possíveis devido aos seres humanos fantásticos que 

eram e, também, devido à minha forma carinhosa e preocupada de ser. Sem 

dúvida que havia cumplicidade na nossa relação ligada, intrinsecamente, com a 
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diversão, com a descoberta e com o compromisso. Deve ficar claro e muito bem 

explícito que apesar de adotar um clima de aula divertido, partilhado e promissor 

a várias descobertas, também conseguia presentear, as minhas aulas, com o 

compromisso e com a transmissão de conhecimento. Com isto, apesar de 

valorizar e de promover um clima divertido, partilhado e alegre também consegui, 

de várias maneiras, criar nesse mesmo ambiente momentos de aprendizagens 

enriquecedoras para os alunos. Assim, conseguia criar um clima de aula rico em 

novas situações e conhecimentos diversificados, com momentos divertidos e 

partilhados. 

Como já disse anteriormente, tive a sorte de lecionar numa turma muito 

sossegada e de poucos, ou quase nenhuns conflitos. O facto de, também, ser 

uma turma pequena ajudou-me na memorização dos seus nomes. Nos primeiros 

momentos, do ano letivo, realizava a chamada sendo que funcionava como um 

exercício de memorização para mim. Quis, o mais rápido possível, decorar e 

saber os seus nomes pois acredito que o ser humano gosta de ser tratado 

identificado como é. Assim, ao chamar o nome, correto, do aluno conseguia 

transportar segurança naquilo que transmitia, colocava-o em “alerta” e, acima de 

tudo, consigo mostrar, ao aluno, que conseguia identificá-lo e que não era 

apenas mais um na turma. Como o PC nos disse uma vez: “Ao chamarem o 

aluno pelo seu nome damos-lhe importância e eles gostam”. Posto isto, este foi 

um hábito que não permaneceu em todo o processo de ensino. Nos meados do 

segundo período já não realizava a chamada uma vez que já conseguia, 

facilmente, identificar os alunos. O facto de a turma ser constituída por poucos 

alunos e de lecionar, apenas, uma turma facilitou a memorização e a 

identificação dos alunos. Tal situação não acontece na realidade pois os 

professores têm, sempre, mais que uma turma para lecionar.  

Outra rotina que não senti necessidade de implementar, devido às caraterísticas 

muito próprias da minha turma, foi um método para reunir a turma para a 

transmissão de informação. Alguns docentes utilizam a contagem decrescente 

ou crescente e outros o apito, por vezes, para mudar de exercício ou para 

informar aos seus alunos. Eu, na minha intervenção, para parar algum exercício, 

ou para transmitir algo bastava dizer “Pará e chega cá” ou só “Chega cá” que a 

turma cumpria. Contudo, quando partilhava o espaço de aula com mais turmas 
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era necessário levantar mais a voz devido ao barulho de fundo que existia. No 

decorrer da aula eram raras a vezes que era necessário chamar a atenção por 

mau comportamento ou por desrespeito. Não senti a necessidade de 

implementar regras nos momentos de instrução e de reunião, uma vez que a 

minha turma residente permanecia em silêncio, cumprindo com as regras 

básicas de conduta. Contudo, na turma partilhada já houve a necessidade de 

implementar rotinas e regras de conduta, uma vez que a turma tinha 

caraterísticas, totalmente, diferentes da minha turma residente.  

Como forma de envolver os alunos no processo de ensino, uma rotina que foi 

logo estabelecida, nos primeiros momentos, e que foi intensificando com o 

passar do tempo diz respeito à montagem e arrumação do material desportivo. 

Desde o início que foi intenção minha colocar os alunos, ativamente, no processo 

de ensino e considero que a montagem e a arrumação do material são 

estratégias para alcançar isso mesmo. Assim, desde cedo que a turma, em todas 

as outras funções, que desempenhara na aula tinha a função de montar e de 

arrumar todos os materiais que eram utilizados. Numa primeira fase, com a 

minha supervisão, mas depois autonomamente. Estas estratégias foram ótimas 

para envolver os alunos e, de certa forma, retirar essa preocupação do meu 

“campo” para me poder preocupar com outros aspetos.  

“Hoje os meus rapazes, da minha turma residente, voluntariaram-se para arrumar o material na 

arrecadação. Já não preciso de incutir ou pedir, eles próprios querem ajudar. Mais um objetivo 

cumprido. Foco nos outros…” 

(Reflexão da Aula nº25 – Futebol) 

A montagem foi a estratégia que mais trabalho envolveu, pois era necessário 

que os alunos soubessem o que iriamos fazer e como para poderem organizar 

as situações de aprendizagem. Como os rapazes eram os primeiros a chegar ao 

espaço de aula, eram os mais rápidos no balneário, quase sempre, eram eles a 

montar os materiais. Contudo, houve exceções uma vez que, a meados do 

segundo período, as raparigas iniciaram uma competição com os rapazes para 

ver quem chegava primeiro à aula. 

“Hoje na aula foi iniciada uma competição entre rapazes e raparigas. A competição vai-se basear 

no grupo que chega primeiro ao espaço de aula. O ultimo irá ter um castigo em que os elementos 

do mesmo sexo também terão que realizar. Como é óbvio não coloquei nenhum entrave neste 
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jogo pois até podia ser valorizada, no que diz respeito aos atrasos… A minha turma cada dia que 

passa surpreende-me. “ 

(Reflexão da Aula nº 40 – Ginástica Acrobática, outubro de 2016) 

Todas as rotinas e regras construídas, implementadas e cumpridas por ambas 

as partes, alunos e professora, foram uma mais-valia para o desenvolvimento de 

um processo de ensino consistente, eficaz e contextualizado. Consegui, devido 

às características da turma, criar ambientes propícios a aprendizagens únicas e 

bastante enriquecedoras para a turma. Foi notória a evolução e o gosto que a 

turma desenvolveu pelas aulas de EF e pela logística que esta implicava. A 

vivência de novas modalidades e a descoberta das suas caraterísticas foi algo 

que, de certa forma, marcou a turma pois, esses momentos, foram referenciados 

na reflexão realizada do final do ano.  

4.1.3.2. Instrução  

“O ensino é uma atividade cujo desígnio primordial é fomentar ou ajudar alguém 

a aprender algo tido como valioso para a sua formação e desenvolver a sua 

personalidade, as suas possibilidades de compreensão e de ação no mundo.” 

(Graça & Mesquita, 2006, pp. 207) 

Como conseguimos perceber com a citação, acima escrita, que ensinar é muito 

mais do que uma simples transmissão de conhecimento. O ensino implica 

modificações no comportamento e no pensamento do aluno, bem como no seu 

conhecimento. Por isso mesmo, é necessário que o docente construa o processo 

de ensino-aprendixagem sobre alicerces fortes e seguros para poder 

proporcionar aprendizagens acessíveis e diversificadas, aos seus alunos. Na 

base desse processo de ensino, construído e desenvolvido, pelo docente têm 

que estar presentes modelos, estratégias e métodos de ensino que o ajudem a 

alcançar o sucesso. Por exemplo, é necessário e, quase, obrigatório na profissão 

docente o desenvolvimento da comunicação. Segundo Rosado e Mesquita 

(2011), comunicar é um dos requisitos essenciais para a prática docente, 

tornando-se uma ferramenta na orientação em todo o processo de ensino-

aprendizagem. Contudo, em contexto de ensino, quando queremos expressar 

ou transmitir alguma informação, recorremos ao termo de instrução. Assim, a 

instrução engloba todo um conjunto de comportamentos de ensino que fazem 



72 
 

parte do reportório do professor para transmitir informação relacionada com os 

objetivos e conteúdos de ensino (Siedentop, 1991). Porém, a instrução não se 

refere, somente, à apresentação ou exposição dos conteúdos e das situações 

de aprendizagem a aplicar, esta engloba um complexo e vasto conjunto de 

comportamentos verbais e não-verbais que estão intimamente ligados com aos 

objetivos de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). Esta categoria, a 

instrução, influencia e determina o que é e como é adquirido o conhecimento que 

é específico da disciplina de EF. Por isso mesmo, é que é importante que o 

profissional docente detenha de um nível de comunicação, no mínimo, 

satisfatório e que consiga adaptá-lo aos diferentes contextos em que se insere. 

Posto isto, segundo Siedentop (1991, cit. por Rosado & Mesquita), é possível 

visualizar, no decorrer do processo de ensino, nomeadamente nas situações de 

aprendizagem, três momentos em que a informação é emitida: “(1) antes da 

prática, recorrendo-se a preleções, apresentação das tarefas, explicações e 

demostração; (2) durante a prática, através da emissão de feedbacks; (3) após 

a prática, pela análise referenciada à prática desenvolvida.”. Assim, é possível 

afirmar, consoante o que nos é dito por Harari et. al. (1995, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011), que a eficácia de ensino depende da capacidade que o docente 

detém de conciliar o conteúdo didático com as estratégias e métodos de ensino 

que melhor se adequam ao seu contexto. Para melhor contextualizar o processo 

de ensino-aprendizagem em que estive envolvida e do qual fui a sua principal 

criadora, irei expressar algumas considerações acerca dos temas instrucionais 

que considero que estiveram presentes e que foram relevantes no decorrer do 

EP e, de certa forma, marcaram o meu EP.  

4.1.3.3. Apresentação das Tarefas 

Segundo Rink (1994), a apresentação de tarefas é a informação que o docente 

transmite aos seus alunos durante a prática motora acerca do que fazer e como 

fazer. O conteúdo informativo que envolve pretende esclarecer, ao aluno, o 

significado e importância do que vai ensinando, dos objetivos a alcançar e da 

organização da própria situação de aprendizagem (Graça & Mesquita, 2006). 

Nesta passagem de informação é necessário que esta seja o mais sintetizada 

possível para facilitar a sua retenção por parte do aluno. É fácil compreender que 

se, o profissional docente, não planear e não controlar os ambientes de 
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apresentação de tarefas, as informações emitidas podem não chegar ao recetor, 

ao aluno. O docente tem que gerar ambientes de instrução controladas em que 

possa gerir e evitar conflitos que prejudiquem estas transmissões. Para além 

disso, o professor deve ter em consideração, nestes momentos “a importância 

da clareza da comunicação, a dosagem estruturada do volume informativo, o 

grau de explicitação e concretização dos requisitos da tarefa, a qualidade da 

demostração, a síntese dos pontos críticos empalavra-chave.” (Graça & 

Mesquita, 2006, pp. 211).  

Assim, durante o EP, a apresentação de tarefas foi, sempre, uma preocupação 

no planeamento e gestão da aula. Como tinha a noção da sua importância no 

processo de ensino-aprendizagem, queria ao máximo controlar todas as 

variáveis destes momentos e, assim, proporcionar uma eficaz transmissão de 

informação. Tentava ao máximo, nestes momentos, ter toda a turma no meu 

campo de visão e de lhes obrigar a cumprir silêncio para ouvirem a informação 

que queria passar. Como era uma turma muito sossegada e sem problemas a 

nível de comportamento, as questões de barulho nunca foram um problema. 

Sempre foi uma turma fácil de controlar e do gerir. As principais dificuldades que 

tive, nos momentos de instrução, estavam relacionadas com o tipo de linguagem 

que utilizava e a forma como o dizia.  

“Assim sendo, reparei que existiram alguns exercícios em que, os alunos, sentiram mais 

dificuldade, na sua realização.  Tentarei, para a próxima aula, reduzir a complexidade e em vez 

de planear muitas situações de aprendizagem, irei pensar num exercício base e recorrer a 

variantes… não perceberam o porquê da sua realização nem para que servia. Pode ser sido uma 

falha minha na apresentação da tarefa ou a desconcentração dos alunos. No entanto, após a 

explicação, novamente, dos critérios de êxito bem como do objetivo da aula, os alunos tentaram 

executar o que lhes foi pedido.” 

(Reflexão da Aula nº 9 e 10 – Futebol, outubro de 2016) 

Numa fase inicial e, apesar da minha experiência no treino, sentia imensa 

dificuldade em explicar as situações de aprendizagem aos alunos. Sentia, por 

vezes, que estava a falar só que os alunos não estavam a conseguir 

compreender o que dizia. Nestes momentos era visível as caras de pânico e de 

dúvida ao meu redor. Não sei se tal acontecia devido à minha inexperiência e ao 

meu nervosismo, nas primeiras aulas. Contudo, como disse anteriormente, tinha 
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experiência no treino e sentia que, nesse contexto, as informações que transmitia 

eram compreendidas pelas atletas.  

“No treino consigo expressar-me e, na escola, tenho dificuldades. Porquê? Pensava que não ia 

ter este tipo de problemas pois tenho sucesso na minha intervenção em contexto de treino…” 

(Diário de Bordo – Pensamentos, outubro de 2016) 

Demorou até compreender o porquê da minha intervenção e preleção num 

contexto ser eficaz e noutro não. Estas diferenças, a meu ver, estavam 

relacionadas com a falta de conhecimento da turma acerca dos termos técnicos 

das modalidades e, também, devido à sua fraca relação com o Desporto. No 

treino, não estão presentes estas questões uma vez que os atletas são, 

constantemente, confrontados com os termos da sua modalidade, bem como 

com as situações de aprendizagem apesar da existência de diversidade no 

processo de treino.  

“Irei incutir, desde já, o uso da terminologia específica nas aulas. É importante que, os alunos, 

conheçam e apliquem os termos corretos e específicos, de cada modalidade. Assim, este será 

um parâmetro a ter em atenção no processo de ensino-aprendizagem. Esta estratégia, de certa 

forma, também me vai ajudar a relembrar alguns conceitos esquecidos.”  

(Reflexão da Aula nº 11 – Futebol, outubro de 2016) 

Como disse anteriormente, a sua fraca relação com o Desporto foi, também, um 

entrave nesta primeira fase. Como muito alunos não tinham outra atividade 

desportiva, fora da escola, algumas dinâmicas organizativas, bem como algumas 

regras de conduta dos exercícios, não eram bem compreendidas. No entanto, 

acredito que a minha linguagem e a forma como comunicava com a turma, 

também, influenciou as suas primeiras aprendizagens. Em contexto de treino, 

como os atletas estão, em constante, contacto com o treinador e como, este 

contacto, é realizado, talvez, de uma forma mais íntima, a relação que é criada 

é muito mais forte sendo mais fácil conhecer os hábitos, rotinas e 

particularidades de cada um, bem como as suas expressões e formas de 

comunicar. No contexto escolar, esta relação só é conseguida com o passar do 

tempo. Só com o tempo é que os alunos começam a compreender e a entender 

as características do professor e os seus métodos de comunicação. Contudo, 

numa fase inicial, optei por adotar um conjunto de estratégias que me 

possibilitaram proporcionar momentos de instrução mais eficazes. Uma dessas 
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estratégias esteve relacionada com o tipo de expressões que utilizava. Tentei 

utilizar termos específicos das modalidades, mas estes eram auxiliados pela 

explicação do seu significado. Também tentei comunicar mais pausadamente 

para que os alunos seguissem e compreendessem o meu raciocínio. O fato de 

estar, constantemente, a parar a transmissão da informação e a questionar, a 

turma, se estavam a compreender foi uma mais-valia para o processo de 

instrução, pois conseguia perceber até que ponto estava a ser assimilada a 

informação. Após a aplicação destas estratégias consegui desenvolver e 

otimizar o meu método de comunicação. Foi uma mais-valia não só no âmbito 

da escola como no meu dia-a-dia. Comecei a ter mais cuidado com a forma como 

comunicava com os outros e com a forma como interagia. Com o passar do 

tempo todas estas dificuldades foram desaparecendo e a minha capacidade de 

comunicação, aos poucos, foi-se tornando cada vez mais clara, precisa e 

apropriada aos diferentes contextos. Em paralelo, a relação aluno-professor foi 

ficando, cada vez mais, profunda e intensa.  

4.1.3.4. Demonstração  

“O uso associado de diferentes estratégias instrucionais, nomeadamente, na 

apresentação das tarefas motoras, em conformidade com a natureza específica 

das habilidades de aprendizagem e o nível de desempenho dos praticantes, 

revela-se particularmente eficaz.” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 96)  

A demostração pode ser uma das várias estratégias instrucionais que visa 

aperfeiçoar e completar, de certa forma, a informação que é transmitida, aos 

alunos, pelo professor. Pode e deve complementar a informação oral para ajudar 

na sua compreensão e aplicação. Posto isto, é possível afirmar que, a 

associação de várias e diferentes estratégias de instrução, são eficazes, tornado 

o processo de ensino mais completo e conciso. Contudo, se quisermos recorrer 

a este método é necessário ter em atenção alguns pontos essenciais para uma 

favorável demostração. Esta deve ser precisa, realizada, preferencialmente, por 

um bom modelo, deve-se destacar a informação mais importante e deve ser 

repetida várias vezes e em diferentes ângulos (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 

212). Ao longo do ano de EP recorri, várias vezes, à demostração como um 

auxílio para completar e “dar vida” às minhas exposições uma vez que, como 
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referem Rink (1994) e Darden (1997, cit. por Rosado & Mesquita, 2011) esta 

conjugação tem um papel relevante nas atividades desportivas. 

Considero a demostração como uma ferramenta crucial no processo de ensino-

aprendizagem e por isso mesmo, esteve presente nas aulas que lecionei, nas 

diferentes turmas. Era uma ferramenta com a qual já tinha trabalhado, em 

contexto de treino. Contudo, só com o estudo da mesma, no primeiro ano de 

Mestrado de ensino, é que compreendi as dimensões que esta englobava e as 

suas consequências quando não era aplicada da melhor forma. Assim, utilizei de 

diversas formas a demostração com o intuito de enriquecer e de simplificar as 

minhas instruções dadas. Um ponto importante de se referir é o momento em 

que a demostração era realizada. Utilizei em situações reduzidas de jogo, em 

situações de técnica e no jogo em si. Esta estratégia foi utilizada em todas as 

modalidades, coletivas e individuais, visto que, a meu ver, quando a informação 

era acompanhada pela imagem, do pretendido, os alunos assimilavam melhor. 

A sua utilização nos diversos contextos teve implicações diferentes, o que era 

esperado. As diversas aplicações tinham objetivos e “plateias” diferentes. 

Porém, quando queria demostrar um movimento que não estava a ser realizado 

da melhor forma, por vezes, reunia a turma toda, outras vezes não o fazia. Esta 

decisão variava consoante o contexto de aula e o seu planeamento.  

Com estas experiências, e com o aumento do conhecimento da turma, 

nomeadamente do seu desempenho, consegui, de certa forma, no decorrer do 

tempo, planear estes momentos de demostração, definindo as diferentes 

variáveis. Todavia, por vezes, sentia que os outros professores, que integravam 

a instituição em que estava inserida, raramente, utilizavam as demostrações. Isto 

levou-me a pensar que estes poderiam ter medo de serem os modelos da 

demostração devido à sua insegurança nas habilidades específicas. É realmente 

algo que pode diminuir a credibilidade do professor. Por isso mesmo, é que, nas 

modalidades em que não me sentia à vontade, utilizava, por vezes, um aluno 

como modelo.  

“Esta foi das aulas em que me senti mais nervosa e ansiosa devido ao meu pouco à vontade 

com a matéria a lecionar e também com a inexperiência no que diz respeito à avaliação. Estava 

insegura apesar de ter estudado a aula e de a ter elaborado. Na minha cabeça, já tinha ideias 

para contornar alguns problemas na demostração, como por exemplo a utilização de um modelo 
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na explicação dos exercícios. Apesar de, saber demostrar minimamente os conteúdos, tinha 

medo de cometer algum erro. E como existem alunos, na turma, que praticam a modalidade optei 

por os utilizar como modelos. É uma estratégia boa, principalmente, para quem tem dificuldades 

em demostrar alguma coisa uma vez que, na minha opinião, os professores não devem 

demostrar as suas fragilidades, aos alunos.” 

(Reflexão da Aula nº 7 e 8 – Futebol, outubro de 2016) 

Por exemplo, na modalidade de Futebol e de Ginástica existiram certos 

conteúdos que eu não realizava da melhor forma e por isso, optei por selecionar, 

consoante o desempenho dos alunos, o melhor nas habilidades pretendidas para 

a demostração. Optei por esta estratégia para não diminuir a minha credibilidade, 

nem para dar “asas” a comentários menos próprios. Esta estratégia, também, foi 

aplicada tendo por base a minha conceção de que o aluno deve fazer parte ativa 

do processo de ensino. Contudo, houve situações em que não escolhi o melhor 

modelo, isto é, o aluno que desempenhava melhor aquela habilidade. Para 

promover a observação e a deteção de erros dos alunos, por vezes, pedia a um 

aluno para realizar uma determinada habilidade e de seguida questionava os 

seus colegas da sua execução. Pretendia que estes identificassem o erro e me 

dissessem como devia de ser realizado aquele movimento. Tive um cuidado 

extra com este tipo de abordagem uma vez que nem sempre é recomendável 

utilizar um “mau modelo” de demostração. Como na turma, aquando da sua 

primeira aplicação, não houve quaisquer conflitos, apliquei-a mais vezes. No 

entanto, quando a aplicava tinha sempre o cuidado de “preservar” o modelo e de 

“desvalorizar” os erros cometidos, afirmando que mais alunos realizavam aquele 

erro. Com isto, consegui com que, os alunos, adquirissem um conhecimento 

aceitável dos conteúdos, da forma como estes se aplicavam na modalidade e 

qual o seu principal objetivo. Também, consegui criar e desenvolver o seu 

sentido de observação, que não existira.  

Como disse anteriormente, utilizei a demostração como um complemento à 

informação que emitia. Com ela, percebi que os alunos compreendiam melhor o 

que era transmitido, bem como o que era pretendido realizar. Com a 

demostração, apesar de requerer tempo para a sua realização, consegui reduzir 

os tempos de instrução uma vez que, os alunos, assimilavam a informação mais 

rapidamente. Assim consegui gerir o tempo de aula de forma a proporcionar mais 

tempo de exercitação aos alunos. 
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4.1.3.5. Feedback Pedagógico 

“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, este 

deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de 

informações acerca da forma como realizou a ação.” (Rosado & Mesquita, 2011, 

pp. 82) 

No processo ensino-aprendizagem é necessário acompanhar o seu desenrolar, 

de perto, para que seja possível moldar as aprendizagens consoante o que é 

pretendido e, assim, atingir os objetivos definidos. Posto isto, é impensável que 

o docente não esteja presente no decorrer das situações de aprendizagem uma 

vez que a sua figura é a principal responsável pela transmissão de informações 

atuais e constantes da ação que o aluno está a realizar. Este conjunto de 

informações que são emitidas no decorrer do processo de aprendizagem, nas 

situações de aprendizagem, é denominado por feedback pedagógico. O conceito 

de feedback é compreendido como “um comportamento do professor de reação 

à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo modificar essa 

resposta no sentido da aquisição ou realização de uma habilidade.” (Fishman & 

Tobey, 1978 cit. Rosado & Mesquita, 2011, pp. 82). Januário (1996, pp. 116), 

define o feedback como um “comportamento de ensino que consiste na reação 

do professor (em geral verbal, mas podendo ser também não verbal) à prestação 

académica do aluno, intervindo no processo de aprendizagem com a função de 

avaliar a prestação, de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o aluno 

sobre o que fez ou como o fez”. Então é possível afirmar que, o feedback “resulta, 

assim, de uma competência de tomada de decisões oportunas com base numa 

seleção e num processamento da informação pertinente recolhida durante uma 

observação formal e informal, envolvendo não só analise da resposta motora do 

aluno, mas também do ambiente em que ela se desenvolve.” (Rosado & 

Mesquita, 2011, pp. 84). Contudo, a sua emissão envolve duas fases distintas: 

uma fase de diagnóstico e uma fase de prescrição (Hoffman, 1983 cit. Rosado & 

Mesquita, 2011). A fase de diagnóstico diz respeito à identificação do erro na 

ação do aluno e a fase de prescrição engloba as informações que são dadas, ao 

aluno, para melhorar a sua ação motora (Rosado & Mesquita, 2011). Porém a 

emissão do feedback é precedida “por uma série de operações, em que se 

incluem: a observação da execução para determinar as suas caraterísticas mais 
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salientes, diferenciando entre caraterísticas corretas e incorretas, a 

determinação de como a resposta deve ser modificada para atingir o objetivo e, 

finalmente, a transformação dessa informação para que possa ser compreendida 

pelo aluno. Se todas estas operações se realizarem com sucesso, delas 

resultará um feedback apropriado.” (Armstrong & Imwold,1982 cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011, pp. 85).  

No decorrer do EP foram várias as dificuldades que senti relacionadas com esta 

dimensão. Apesar de estar ligada ao mundo do treino e de já ter alguma 

experiência no “ensino”, na escola senti-me um pouco perdida no que diz 

respeito a esta dimensão uma vez que existia todo um conjunto de variáveis que 

tinham que ser controladas e otimizadas.  

“Tanta coisa a corrigir que nem sei por onde e como começar. Quero estar presente, mas, ao 

mesmo tempo, quero deixá-los livres para ver onde conseguem chegar”  

(Diário de Bordo, Pensamentos, outubro de 2016) 

E como o tempo era curto para lecionar todos os conteúdos, a minha intervenção 

tinha que ser no momento certo e da melhor forma possível. Contudo, tinha que 

ter o cuidado de não transformar a sala de aula num espaço de treino. Por vezes, 

senti-me tentada a que tal acontecesse, mas após ser discutido, em reunião de 

NE, este assunto percebi que não podia deixar que a minha aula fosse uma 

sessão de treino.  

“Hoje excedi-me. Transformei a minha aula num “autêntico” treino. As caras de desilusão e 

desespero, dos alunos, no final da aula mostraram que esta não tinha sido uma boa aula… Não 

consegui separar-me da minha vertente treinadora e isso prejudicou a aula e, 

consequentemente, as aprendizagens dos alunos.”  

(Reflexão da Aula nº 20 – Badminton, novembro de 2016) 

Percebi que com estes dois contextos, as minhas intervenções e posturas tinham 

que ser diferentes. Depois de ter compreendido esta diferenciação e de ter 

adotado várias estratégias relacionadas com a postura que devia de ter, na sala 

de aula, consegui que os alunos, apesar das suas dificuldades, gostassem e 

envolvessem nas aulas de EF. Consegui, apesar do baixo nível de desempenho, 

criar ambientes propícios às aprendizagens, cumprindo com os objetivos da aula 

e da disciplina de EF. No entanto, devo confessar que houve certos momentos 
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em que “coloquei as mãos na cabeça” e me perguntei como era possível um 

nível de desempenho tão fraco numa turma de 11º ano. Este foi mais um motivo 

que me levou a otimizar a minha intervenção e de a estudar para proporcionar 

melhores aprendizagens, aos alunos. Como referi anteriormente, houve imensas 

dificuldades sentidas relacionadas com o feedback. Uma delas foi identificar o 

momento em que devia de intervir e de emitir um feedback, bem como a forma 

como este devia de ser transmitido. Com o treino, comecei a desenvolver estas 

capacidades de identificação e deteção de erros, mas ainda tinha dificuldade em 

perceber qual seria o melhor momento para emiti-lo. Assim, tenho a perfeita 

noção que a experiência no treino ajudou-me a orientar e a desenvolver os “meus 

olhos” para a observação, melhorando, assim, drasticamente esta capacidade 

de detenção. Não tinha dificuldade em perceber qual era o erro ou a sua causa, 

mas sim qual seria o timing para emitir o feedback. Esta foi uma dificuldade que 

senti, nos primeiros momentos, e que, depois discutida nas reuniões de NE, foi 

desaparecendo. Com a discussão desta situação e após alguma pesquisa 

percebi que o feedback e a sua emissão variavam consoante o momento, isto é, 

podia ser emitido logo após a ação ser executada ou podia ser dado após algum 

tempo da ação executada. Contudo, “…o feedback deve ser dado imediatamente 

a seguir à execução, situação que cria condições acrescidas de eficácia deste.” 

(Rosado & Mesquita, 2011, pp. 90).  No entanto, utilizei as duas situações acima 

mencionadas. Emitia feedback no momento de ação, mas também após algum 

tempo de a mesma ter ocorrido. Quando o realizava no momento era de carácter 

mais individual e tinha como objetivo de corrigir e causar mudança no momento, 

quando emitia, passado algum tempo, por vezes, era de caráter coletivo e com 

o intuito de relembrar, aos alunos, o que é para ser realizado e como. Após ter 

aplicado estas duas estratégias, consegui perceber que estava a proporcionar 

aprendizagens acompanhadas, aos alunos. Para além de proporcionar 

acompanhamento, conseguia, através das informações transmitidas, de 

acrescentar algo mais ao seu conhecimento desportivo. Contudo, quando não 

emitia o feedback, no momento, sentia que os alunos, por vezes, não estavam a 

visualizar os seus erros e por isso mesmo, esta segunda estratégia, emitir 

feedback passado algum tempo, não foi muito utilizada devido às suas 

consequências. Porém, a sua aplicação foi uma mais-valia para eu compreender 

as diferenças, na prática das diversas formas de emissão. Cada vez mais utilizei 
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a emissão de feedback no momento da ação motora pois os seus efeitos eram 

mais promissores para a melhoria das aprendizagens. Para otimizar a sua 

emissão, antes de transmitir o comentário acerca da ação, identificava o aluno, 

dizendo o seu nome, e só depois enunciava a informação. Com isto, logo no 

primeiro momento, focava o aluno na informação que ia transmitir. Posto isto, 

apesar do timing ter sido uma dificuldade, nos primeiros momentos da minha 

ação pedagógica, consegui contorná-la de forma a não prejudicar os meus 

alunos. 

“Hoje, finalmente, consegui perceber e intervir nos momentos certos e, assim, emitir o feedback. 

Tentei que não fosse ruído, mas que ajudasse a melhorar a prestação do aluno.”  

(Reflexão da Aula nº19 – Badminton, novembro de 2016) 

Na minha ação pedagógica, como referi anteriormente, utilizei o feedback 

individual e o feedback coletivo. A sua utilização variava consoante o momento 

da aula. O mais recorrente era utilizar o feedback individual de forma a garantir 

informações específicas de cada ação, aos alunos. O coletivo era utilizado nos 

momentos de transição de situação de aprendizagem ou de recuperação, bem 

como no final das sessões de aula. Também o utilizava quando verificava que 

ocorria o mesmo erro num número elevado de alunos. Este tipo de feedback teve 

maior aplicação quando comecei a sentir-me mais à vontade no espaço de aula 

e quando comecei a ganhar mais confiança nas minhas ações educativas.  

O tipo de feedback também foi algo que me inquietou uma vez que existia todo 

um conjunto de possíveis escolhas. Com um vasto campo de opções, no que diz 

respeito à especificidade do feedback, foi importante para mim ter conhecimento 

da finalidade de cada uma. Sabia que ao emitir feedbacks específicos estava a 

transmitir uma informação cuidada e singular da ação motora e que, com isso, o 

aluno conseguia alcançar resultados mais promissores nas suas aprendizagens. 

“Os feedbacks específicos contribuem de forma mais efetiva para as 

aprendizagens dos alunos, na medida em que contêm informação especifica que 

pode facilitar as aprendizagens.” (Cushion, 2001 cit. por Rosado & 

Mesquita,2011, pp. 89 ). Para além disso, segundo Metzler (2011), o feedback 

específico é mais eficaz e deve ser dado no momento. Também nos diz que 

quanto mais capazes são os alunos, menor é a necessidade de emitir feedback, 

mas maior é a importância da sua especificidade. Assim, a especificidade dos 



82 
 

feedbacks era sempre algo que tinha em consideração aquando da sua emissão. 

Utilizei, várias vezes, os feedbacks descritivos e prescritivos para que o aluno 

conseguisse receber e perceber a informação que lhe era transmitida acerca 

daquilo que fez e/ou devia fazer para melhorar (Rosado & Mesquita, 2011). 

Também utilizei, em algumas situações, o feedback interrogativo e a estratégia 

de colocar questões aos alunos para verificar se estes tinham consciência do 

que fizera no momento. Com isto, pretendia desenvolver a autonomia dos alunos 

na aprendizagem para que estes começassem a perceber, sozinhos, os seus 

erros, bem como desenvolver o seu pensamento crítico. Para criar ambientes 

favoráveis às aprendizagens, aumentando os encorajamentos e os elogios das 

boas ações dos alunos, apliquei o feedback positivo. Percebi, com esta 

aplicação, que os alunos estavam mais entusiasmados e comprometidos na 

execução das ações motoras pedidas.  

Também um dos focos da minha ação pedagógica foi o tipo de conhecimento 

presente nos feedbacks que emitia. Tal como nos é dito por Rosado & Mesquita 

(2011), o feedback pode ser dividido em conhecimento de performance e 

conhecimento do resultado. Cada um tem a sua especificidade e área de 

intervenção: “Enquanto que a primeira categoria nos remete para a informação 

centrada na execução dos movimentos, ou seja, para o processo, a segunda 

referencia-se à informação relativa ao resultado pretendido através da execução 

da habilidade.” (Arnold, 1981 cit por Rosado & Mesquita). Contudo, utilizei mais 

o feedback centrado no conhecimento da performance uma vez que a minha 

intervenção estava, quase, sempre orientada para o movimento e a sua 

qualidade de execução e “ Constata-se que o feedback  informativo centrado no 

conhecimento da performance é particularmente benéfico na execução de 

movimentos que não permitem a sua visualização por parte do praticante, na 

medida em que, no principiante, a informação captada proprioceptivamente deve 

ser completada pela informação externa (feedback pedagógico)” (Rosado & 

Mesquita, 2011, pp. 83).  

No que diz respeito à quantidade e frequência do feedback, estas duas 

dimensões mereceram uma especial atenção no meu processo de ensino-

aprendizagem. Se por um lado não queria estar a deixar passar os erros, por 

outro não queria que a minha voz e as informações que transmitia tornassem 
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ruído para os alunos. Como nos é dito por Rosado & Mesquita (2011, pp. 88), 

“feedbacks deve ser relativamente frequente, sendo desejável que cada 

praticante receba uma quantidade apreciável de informação (naturalmente de 

qualidade) acerca das suas ações motoras.” Assim, tentei construir um equilíbrio 

no que diz respeito à frequência com que emitia os feedbacks, não tornando os 

alunos dependentes da minha informação, mas sim cativando a sua atenção 

para uma análise dos seus movimentos executados (Rosado & Mesquita, 2011). 

Contudo, como na minha turma existiam alguns alunos com um desempenho 

motor elevado e apenas com algumas dificuldades, tentava não emitir muitos 

feedbacks, optando, muitas vezes, por os desafiar a experimentar outros 

movimentos mais complexos. Por outro lado, a turma, tinha alunos com muitas 

dificuldades e que necessitavam de um acompanhamento mais presente. Neste 

caso, tentei, ao máximo, emitir feedback com o intuito de existir melhoria nas 

suas ações, para que conseguissem ter sucesso, bem como ajudar os alunos a 

identificar os seus erros e a forma de os corrigir, recorrendo, algumas vezes, ao 

feedback auditivo-visual e ao auditivo-cinestésico. A frequência do feedback, nos 

primeiros momentos, da minha ação pedagógica sofreu algumas oscilações. Nas 

modalidades em que tinha alguma dificuldade, como por exemplo o Futebol, a 

frequência do feedback era menor uma vez que tinha receio de transmitir alguma 

informação menos correta, principalmente, aos alunos com melhor nível de 

desempenho. Contudo, aos alunos que tinham mais dificuldades a emissão do 

feedback era maior ou igual noutras modalidades. Como me identificava com 

algumas dificuldades sabia, perfeitamente, quais erram os erros e como deviam 

de ser corrigidos e, por isso mesmo a minha intervenção era mais incisiva e 

constante. Para dar apoio, aos alunos com melhor desempenho, tive a 

necessidade de estudar e de procurar formas mais complexas do jogo para os 

conseguir motivar. Uma estratégia que também utilizei foi a atribuição de alguma 

responsabilidade na aula a estes alunos, isto é, em certos momentos, estes 

alunos, ajudavam os seus colegas a identificar e a ultrapassar as suas 

dificuldades.  Nas restantes modalidades, como estava mais à vontade, não tive 

este problema. Contudo, mesmo nestas modalidades, promovi o sentido de 

interajuda na turma ao desenvolver situações em grupo/equipa em que teriam 

que ser os próprios elementos da equipa ajudar e a corrigir os colegas. Também 

tive que me adaptar às caraterísticas de cada aluno para a emissão do feedback, 
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uma vez que estas influenciam a forma como o aluno assimila a informação que 

é transmitida. Havia alunos que procuravam a minha aprovação e tinha outros 

que mal me aproximava diziam “Eu já sei que fiz mal professora, veja agora”. 

Tentei, assim, agir consoante o “público” que tinha à minha frente.  

Uma dificuldade que foi sentida, ao longo dos primeiros períodos, diz respeito ao 

ciclo de feedback. Esta dificuldade foi sentida e partilhada por todo o NE. Com 

uma turma toda para auxiliar, em certos momentos, tornava-se difícil visualizar 

se a minha informação/feedback tinha efeito na ação do aluno. Tal como nos diz 

Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2011), o professor deve 

cumprir com uma sequência de ações na emissão de feedback começando com 

a observação e identificação do erro na ação motora, seguindo de uma tomada 

de decisão em relação ao tipo de feedback a transmitir e qual o seu valor 

informativo. De seguida, comunica-se o feedback, observa-se as mudanças 

produzidas pela interpretação do feedback e, se necessário, voltar a emitir nove 

feedback. Também, Rosado & Mesquita (2011, pp. 90), afirma a importância do 

efeito do feedback ao concluir 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.” Apesar de saber a importância de 

conclusão do ciclo, na aprendizagem do aluno, tive dificuldades em cumpri-lo. 

Com a constante reflexão e discussão acerca deste assunto, com os meus 

colegas de NE, esta tornou-se uma das minhas maiores preocupações. Comecei 

a visualizar a resposta do aluno face ao feedback emitido, bem como de estar 

mais atenta às suas ações no decorrer da situação de aprendizagem. Verifiquei 

que este comportamento era importante para, se necessário, voltar a intervir na 

anulação do erro, bem como para felicitar o aluno, se este atingisse o resultado 

que fora definido.  

4.1.3.6. Questionamento 

O questionamento é um dos métodos verbais mais utilizados pelos professores, 

sendo a interrogação, aos alunos, tão velho como a própria instrução (Rosado & 

Mesquita, 2011). A sua utilização permite “verificar o grau de conhecimento que 

os alunos têm da informação transmitida, desenvolver a capacidade de reflexão, 

solicitar apreciação, realizar o controlo de aspectos de caráter organizativo, 

aumentar a frequência de interações entre o professor e o aluno, melhorar a 
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motivação e o clima, a instrução, a gestão e a disciplina nos diversos contextos 

educativos.” (Vacca, 2006 cit. por Rosado & Mesquita, 2011). Durante a minha 

ação pedagógica, o questionamento foi uma das estratégias presentes sendo 

que a sua utilização não era só com o intuito de verificar se todos tinham 

entendido as minhas explicações, mas também para fazer com que os alunos se 

envolvessem na prática e refletissem sobre a mesma. Também, a utilização do 

feedback interrogativo esteve presente no decorrer do ano letivo. 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 de avaliação das suas execuções e facilitando 

a sua descrição verbal.” (Rosado & Mesquita, 32011, pp. 102). Siedentop (1991) 

diz-nos que com este tipo de estratégia o objetivo cognitivo é tao importante e 

relevante como o objetivo motor.  

Posto isto, a minha intervenção estava orientada, primeiramente, para a 

perceção do aluno acerca do que tinha feito e, depois da apreciação da sua ação, 

tentar, juntos, encontrar uma solução. Também foi uma mais-valia para verificar 

os objetivos pedagógicos e todo processo de ensino-aprendizagem. Esta 

estratégia era recorrente estar presente em todas as aulas, tornando-se um 

hábito da minha ação pedagógica.  

Confesso que não tinha noção da sua ação na prática e de como isso podia 

influenciar as aprendizagens dos alunos. Com a sua aplicação consegui que os 

alunos refletissem as suas práticas e que identificassem os seus erros.  

“Durante as aulas passadas, senti que os alunos não eram agentes ativos no seu processo de 

aprendizagem, isto é, não estavam presentes neste processo. Aplicava o exercício e estes 

realizavam, muitas vezes, sem saber o porquê. Muitas vezes, não percebiam a sua aplicabilidade 

no jogo nem o seu principal objetivo. Por isso, decidi que, nas próximas aulas, os alunos iriam 

fazer parte integrante do processo e do desenvolvimento dos exercícios. Para isso, dispus 

algumas estratégias por exemplo, o questionamento acerca da dificuldade/facilidade do 

exercício, o porquê de realizar de uma forma e não de outra, o exercício, bem como a sua 

transferência para o jogo.” 

(Reflexão da Aula nº 15 e 16 – Futebol, setembro de 2016) 

A sua realização, nos primeiros tempos, não foi fácil uma vez que o 

conhecimento, dos alunos, acerca das modalidades era pouco, a sua 

capacidade de reflexão e de observação era baixa e o seu envolvimento com a 
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disciplina era, quase, nulo. Como era uma turma mera fazedora, a 

implementação desta e de outras estratégias instrucionais vieram incutir alguma 

responsabilidade, autonomia, gosto e um pensamento crítico sobre a prática 

desportiva. Também, com o aumento do seu envolvimento e da sua pré-

disposição para as aulas de EF foi notória a sua evolução na prática e na teoria 

da disciplina de EF. Comecei a utilizar esta estratégia nos próprios exercícios, 

ou seja, em vez de descrever os erros ou prescrever recomendações, 

questionava, os alunos, acerca do que tinham acabado de fazer. De seguida, 

obrigava-os, não só, a identificar e descrever os seus erros, como também 

prescrever as recomendações para a realização de uma nova tentativa de 

execução. Tal situação ajuda na promoção da autonomia, dos alunos, no 

processo de ensino-aprendizagem.  

A aplicação desta estratégia foi fundamental para a construção da minha relação 

com a turma uma vez que este quando centrado nas questões pessoais da turma 

gerava conversas mais tímidas e próximas. As questões acerca da sua vida 

pessoal e escolar fazia com que, os alunos, se sentissem acarinhados pelo 

professor e, de certa forma, sentissem que eram importantes.  

“Hoje estive mais de 20 minutos, no final da aula, à conversa com o quarteto fantástico. Não 

consegui resistir-lhes e deixei-me estar até que estas se lembrassem que tinha aula a seguir. 

Adoro estes momentos.” 

(Reflexão da Aula nº 33 – Ginástica Acrobática, outubro de 2016) 

Com a aplicação desta estratégia foi possível gerar um bom ambiente no espaço 

de aula. “Por ouro lado, o questionamento centrado na vida da turma, nas suas 

dificuldades e nos seus problemas enquanto grupo, e particularmente o 

questionamento individual solicitando apreciação, juízos de valor, expressão de 

ideias e sentimentos, facilita a criação de um bom clima de aula, a otimização da 

intereção pedagógica com vantagens para a facilitação do desenvolvimento 

sócio-afetivo e para a qualidade de participação com reflexos sobre a disciplina.” 

(Feldman, 2003; McKeow & Beck, 2003 pp. 102, cit. por Rosado & Mesquita, 

2011). Com estas pequenas conversas e partilhas do dia-a-dia, consegui com 

que a minha relação com a turma fosse mais próxima, tendo por base a 

confiança, o compromisso e a amizade. 
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4.1.3.7. Modelos de Ensino  

 Devo confessar que, ao longo do ano de EP, sentia uma enorme 

responsabilidade no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. Toda a minha 

atuação no espaço de aula, o meu planeamento e a minha capacidade de 

adaptação influenciavam a forma como os alunos aprendiam. Por isso, era meu 

objetivo criar e gerir o processo de ensino-aprendizagem de uma forma clara, 

concisa e contextualizada, não esquecendo o conteúdo didático. Para tal, foi 

necessário recorrer a todos os conhecimentos que me foram transmitidos no 

primeiro ano de Mestrado de Ensino. De todas as matérias transmitidas, com o 

intuito de preparar, da melhor forma, os estudantes para o EP e para sua futura 

docência, os modelos de ensino foi uma matéria que me chamou logo à atenção 

uma vez que estes seriam os responsáveis pela forma de lecionar as aulas. Era 

com eles que o professor organizava as suas aulas e os seus conteúdos, bem 

como toda a sua intervenção. Estes, a meu ver, serviam de apoio a todo o 

processo de ensino. Contudo, também percebi, com toda a informação que me 

foi transmitida, que não há um modelo de ensino único e perfeito, capaz de se 

ajustar a todos os contextos. Desta forma, percebi que cabe ao professor a 

criação do seu ambiente de ensino e de o tornar o mais rico e agradável possível 

para as aprendizagens dos alunos. Este clima será influenciado pelo 

cumprimento das rotinas e regras, pela aplicação do modelo de ensino, pelos 

momentos de instrução, pela resolução de problemas, entre outros. Contudo, 

sendo o modelo de ensino, um dos aspetos a influenciar o processo e o clima de 

aprendizagem, foi crucial, para mim, o facto de não ter aplicado apenas um 

modelo de instrução. Tentei variar entre modelos centrados no professor e 

modelos que atribuem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos, 

conseguindo um equilíbrio entre as necessidades de apoio e as necessidades 

de exercitar a autonomia (Mesquita & Graça, 2011). Acredito, também, que a 

utilização de uma diversidade de modelos de ensino torna o processo de 

aprendizagem mais rico e diversificado em termos de abordagens e de 

experiências uma vez que cada modelo tem as suas próprias e peculiares 

características que o identificam e que moldam todo o processo de ensino. 

Metzler (2001) reforça esta ideia ao dizer que os modelos de ensino promovem 

diferentes resultados no que toca à aprendizagem dos alunos consoante a 

definição do processo ensino-aprendizagem. Este autor também nos diz que um 
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modelo deve funcionar como um guião para um ensino coerente, apresentando 

os aspetos relevantes das componentes que intervêm no processo de 

aprendizagem e permitindo, ao professor e aos alunos, ter conhecimento das 

linhas orientadoras do ensino. Também orienta o professor nas tomadas de 

decisão, compreendendo uma estrutura teórica refinada. Graça (2008, pp. 27) 

também expressa a sua apreciação acerca dos modelos de ensino e diz-nos que 

os modelos aparecem “como um avanço em coerência e intencionalidade 

relativamente às ideias mais fragmentárias de estratégias, 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”. Assim, considero fulcral que o profissional 

docente tenha conhecimento de todos os modelos de ensino e que compreenda 

a sua aplicação, para que possa construir o processo de ensino mais eficaz e 

eficiente tendo em conta o seu contexto. Posto isto, antes de decidir qual ou 

quais modelos a aplicar, à minha turma, necessitei de realizar uma pequena 

pesquisa acerca dos modelos que existia. Identifiquei as suas caraterísticas, as 

vantagens e desvantagens da sua aplicação, bem como assinalei os elementos 

que, a meu ver, se adequavam à minha turma. Considero que foi fundamental a 

realização deste trabalho de casa, uma vez que me ajudou a relembrar alguns 

conhecimentos e metodologias teóricas de ensino. Este trabalho de casa, de 

certa forma, sustentou, teoricamente, as minhas decisões, relativamente, aos 

modelos de ensino que apliquei, no decorrer do ano letivo. Posto isto, é possível 

verificar que, os modelos de ensino, são elementos importantes no processo de 

ensino-aprendizagem e “desempenham um papel crucial, porque oferecem uma 

estrutura que permite conjugar o conhecimento do conteúdo com uma perspetiva 

pedagógica de propósitos e processos de ensino e aprendizagem, papeis do 

professor e praticantes, caraterísticas das tarefas e das relações sociais da aula.” 

(Mesquita & Graça, 2006, pp. 271) 

Como disse anteriormente, neste ano de EP, recorri não só a um, mas a vários 

modelos de ensino. Senti esta necessidade para verificar como reagia a turma a 

cada modelo aplicado, bem como verificar as diferenças de comportamentos e 

de envolvência em cada modelo. Tinha a certeza que, estas diferenças, iriam 
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existir uma vez que cada modelo tem a sua estrutura e a sua forma de 

intervenção.  Contudo, devo confessar que nunca utilizei apenas um modelo na 

minha ação pedagógica. Optei por aplicar um modelo híbrido, amplo e adaptável, 

envolvendo o melhor, e o que achava mais peculiar, de cada um. Realizei, assim, 

uma constante combinação de modelos de ensino, evidenciando e selecionando 

as caraterísticas e componentes, de cada um, que acreditava serem essenciais 

no ensino de cada modalidade, no meu contexto.  

No início do ano, tendo em conta o meu desconhecimento da turma, optei por 

utilizar o Modelo de Instrução Direta (MID) na primeira modalidade que lecionei, 

o Futebol. Optei por este modelo de ensino devido ao pouco conhecimento que 

detinha da turma e também devido ao meu pouco à vontade com a modalidade 

em questão. Assim, numa primeira fase fui muito diretiva e concisa no que 

transmitia, não dando “asas”, aos alunos, para voar e, assim, participar 

ativamente no processo de aprendizagem.  

“Como é a primeira modalidade que vou lecionar, vou optar para ser muito mais controladora e 

diretiva nas minhas explicações e nas situações de aprendizagem, não dando “oportunidade” 

para existir questões ou opiniões por parte dos alunos. Também optei por lecionar desta forma 

uma vez não conheço a turma e não sei como esta se comporta nas aulas práticas. Não sei 

como irão reagir, mas será uma experiência.”  

(Reflexão da Aula nº5 – Futebol, setembro de 2016) 

Tinha conhecimento que este modelo caraterizava-se “por centrar no professor 

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

aprendizagem…o professor realiza o controlo administrativo…” (Mesquita & 

Graça, 2011, pp. 48). Com este modelo, praticamente, todas as decisões são 

tomadas pelo professor, como as regras e rotinas, as estratégias instrucionais a 

utilizar tendo como objetivo alcançar a máxima eficácia nas mesmas. Assim, 

quando iniciei a construção do processo de aprendizagem da modalidade de 

Futebol, sabia que todas as decisões referentes, ao processo, seriam, 

inteiramente, da minha responsabilidade.  E por isso mesmo, apesar das minhas 

dificuldades, na modalidade de Futebol, teria que estar segura dos 

conhecimentos que iria transmitir à turma e, de certa forma, mostrar à turma essa 

segurança. Posto isto, com a aplicação deste modelo estabeleci uma ligação 

entre o conhecimento antigo e o novo, pois repetia, as mesmas, situações de 
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aprendizagem em várias aulas. Também determinei e controlei os momentos 

das questões dos alunos, ou seja, o momento para a colocação de questões, por 

parte dos alunos, era definido por mim. Optei pela definição destes momentos 

para evitar perdas de tempo, ao longo da aula. Tentava emitir um número 

elevado de feedbacks para que fosse possível um acompanhamento sistemático 

da aprendizagem, a cada aluno. Assim, tentava, ao máximo, ter o controlo de 

todas as variáveis que pudessem influenciar a aula, tendo como objetivo 

proporcionar um maior tempo de prática aos alunos. Respeitei as diferentes 

tarefas que este modelo acredita serem fundamentais para o sucesso educativo, 

como nos indica Rosenshine (1993, cit. Por Graça & Mesquita): “revisão da 

matéria previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do 

conteúdo em geral, monitorização elevada da actividade motora dos alunos e 

avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados”. 

Devo confessar que a sua aplicação, numa fase inicial pareceu-me o melhor 

caminho, contudo, apesar de ir ao encontro das necessidades da turma e de 

proporcionar um elevado tempo de empenhamento motor aos alunos, sentia que 

as aulas estavam a ter uma única direção, isto é, do professor para o aluno. 

Porém, a sua aplicação teve vantagens e desvantagens. Se, por um lado, com 

a aplicação deste modelo, os alunos, tinham mais tempo de prática, menos 

tempos mortos e, o professor, tinha total controlo do processo, por outro, este 

modelo, e enfraquecia ação do aluno no processo de aprendizagem, isto é, o 

aluno não tinha qualquer função ativa no processo. Este era, exclusivamente, 

controlado pelo professor. Esta desvantagem, a meu ver, prejudicou o 

desenrolar de todo o processo uma vez que, os alunos, no ensino desta 

modalidade foram, autênticos, robôs.  

“Sinto que, os alunos, na aula parecem uns robôs… Fazem o que eu digo sem questionar alguma 

coisa. Será que a minha intervenção e a minha ação educativa estão a ser as melhores? Será 

que os alunos estão a gostar da forma como as aulas estão a ser lecionadas? Será que tirariam 

mais proveito, das mesmas, se estivessem mais por dentro do processo? Talvez sim, mas será 

que estou preparada?  

(Reflexão da Aula nº 10 – Futebol, outubro de 2016) 

A minha experiência com o MID levou-me a necessidade de utilizar e aplicar um 

novo modelo, arranjando um equilibro entre o MID e o Modelo de Ensino do Jogo 

para a Compreensão – Teaching Games for Understanding (TGfU). Este 
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equilíbrio foi conseguido devido à captação das caraterísticas que achei serem 

essenciais, de cada modelo, para o processo de ensino-aprendizagem. Esta 

seleção teve por base o contexto em que estava inserida e onde iria aplicar as 

estratégias. Posto isto, o TGFU “propõe uma porta de entrada diferente da 

tradicional via da técnica, a porta da compreensão do jogo, da apreciação dos 

elementos que fazem dele o jogo que é; da consciência tática do objetivo do jogo 

e das grandes tarefas para o alcançar.” (Mesquita & Graça, 2006, pp. 272). É um 

modelo que “adere bem a um estilo de ensino de descoberta guiada, em que o 

praticante é exposto a uma situação-problema e é incitado a procurar soluções, 

com o objetivo de trazer a equação do problema e respetivas soluções para um 

nível de compreensão consciente e de ação deliberadamente tática no jogo” 

(Mesquita & Graça, 2006, pp. 272). Segundo Graça & Mesquita (2011), este tipo 

de modelo adere a um estilo de ensino em que o aluno é exposto a um problema 

e é incentivado a procurar soluções, ao mesmo tempo que é ajustado por 

questões estratégicas do professor. Posto isto, na aplicação deste modelo tentei 

fazer com que, os alunos, descobrissem, por si, as repostas para os problemas 

encontrados. Eram conduzidos e acompanhados, obviamente, pela professora, 

mas tentava, ao máximo, promover a descoberta autónoma. Este modelo, 

também, me ajudou na promoção da tática do jogo, ou seja, com a aplicação 

deste modelo consegui com que, os alunos, compreendessem o jogo formal, 

tendo base conhecimentos táticos. Assim, nas situações de aprendizagem, nas 

modalidades coletivas, tinha sempre a preocupação de evidenciar os aspetos 

táticos e explicar de que forma é que se aplicavam no jogo. Com isto, consegui 

com que os alunos, ao longo do tempo, se tornassem competitivos, aplicando os 

conteúdos táticos abordados. 

Com estes dois modelos, a serem utilizados em simultâneo, presentes nas 

minhas práticas pedagógicas, consegui criar um ambiente facilitador de 

aprendizagem. O TGfU veio trazer a esta unidade didática atividade ao papel do 

aluno e de fazer com que este se tornasse um agente ativo no seu processo de 

aprendizagem. Contudo, penso que a utilização do MID foi uma mais-valia para 

o início desta UD, visto que os alunos apresentavam imensas dificuldades e 

desconhecimento das regras e rotinas da modalidade. Para além disso, o MID, 

na minha opinião, é de fácil aplicação uma vez que o professor é o centro das 
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tomadas de decisão. Penso, também, que deve ser o mais utilizado pela maioria 

dos professores de EF, uma vez que os restantes têm características que nem 

todos os professores se sentem à vontade para adotar. Muitos, como não estão 

seguros de si e nem dos seus conhecimentos, não conseguem atribuir valor e 

funções ativas aos seus alunos com medo de serem questionados e de serem 

postos à prova. Estas conclusões que expresso, dizem respeito às observações 

realizadas, ao longo do ano, no contexto em que estou inserida. 

Foi recorrente utilizar estes dois modelos assim referenciados nas restantes UD. 

Contudo, o MID foi utilizado, com mais frequência, nas modalidades individuais. 

Na Ginástica Artística e no Atletismo, o MID, foi o principal modelo aplicado uma 

vez que, eram modalidades com conteúdos específicos e que a sua má 

execução podia por em causa a segurança dos alunos. Assim, principalmente, 

na Ginástica Artística, o MID foi o principal modelo aplicado, com algumas 

alterações, relativamente, à posição e intervenção do aluno no processo. Fiz 

questão que os alunos estivessem por dentro do processo, questionando e 

dando sugestões acerca das situações de aprendizagens e do que podia ser 

melhorado, apesar de, ter na mesma, o controlo total da aula e do processo.  

“Contudo, consegui visualizar e perceber que a turma, nesta modalidade, é muito heterogénea 

uma vez que existem alunos que conseguem realizar os elementos perfeitamente, outros que 

sentem algumas dificuldades e existem, ainda, outros que não conseguem realizar os elementos. 

Por isso, tenho que criar situações diversificadas e, ao mesmo tempo, que tragam alguma 

vantagem/desafio para os que não conseguem. Tenho a certeza que a turma irá evoluir pois são 

alunos empenhados e motivados apesar das suas dificuldades… No entanto, acredito que a 

forma como pretendo planear as aulas será uma mais-valia no que diz respeito ao controlo de 

turma e às questões de segurança. Pretendo que, as aulas, sejam em circuito o que possibilita 

maior diversidade de situações de aprendizagens, mais tempo de execução e, acima de tudo, 

ajuda-me no controlo e na aplicação de ajudas. Como existem elementos que, em determinadas 

situações, é necessária ajuda para a sua execução, ao realizar em circuito consigo definir uma 

estação, em cada circuito, que tenha ajuda e permanecer, estando e conseguindo controlar o 

resto da turma.” 

(Reflexão da Aula nº67 – Ginástica Artística, março de 2017) 

 Fiquei com pena de não ter utilizado modelos mais centrados na tomada de 

decisão do aluno, mas devido ao espaço e ao curto número de aulas das UD, foi 

praticamente impossível. No entanto, consegui, de certa forma, compensar esta 
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lacuna com a atribuição de autonomia, aos alunos, com a utilização do 

questionamento, com a emissão de feedback mais interrogativos, bem como 

com a criação de situações de aprendizagem. Nestas situações, os alunos, 

tinham um papel principal, relativamente, por exemplo à gestão da complexidade 

do exercício uma vez que, esta gestão era realizada consoante a taxa de 

sucesso alcançada. Com isto, pôde optar por prescindir, maioritariamente, da 

integração do aluno no processo de aprendizagem e aumentar o tempo de 

empenhamento motor, uma vez que os modelos que se centram no aluno 

requerem tempo e situações de aprendizagem mais elaboradas, de forma a 

atribuir um certo grau de autonomia ao aluno. Algo que não acontece no MID 

pois é o professor que “comanda” toda a aula e toma todas as decisões. Apesar 

de que, nestas mesmas aulas possibilitava o questionamento, aos alunos, 

acerca das situações de aprendizagem e dos conteúdos a lecionar. Este tipo de 

modelo, de certa forma, condicionou as dinâmicas criadas e desenvolvidas nas 

aulas destas modalidades individuais. Aqui mostrava, diretamente, o que era 

suposto realizar em cada estação, por exemplo, e os alunos só teriam que 

executar o que visualizavam. Como disse, anteriormente, é um modelo que não 

possibilita a ação ativa do aluno em questões do próprio processo de ensino. 

Contudo, considero que foi uma mais-valia para o ensino destas modalidades 

uma vez que, através dele, consegui englobar, nas UD, um leque variado de 

conteúdos apesar do pouco tempo que tinha.  

Na modalidade de Ginástica Acrobática e em algumas modalidades coletivas, 

como por exemplo o Basquetebol, apliquei, juntamente com outros modelos, o 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC). Foi desenvolvido por 

desenvolvida por Johnson and Johnson (1975) e cresceu a partir do 

reconhecimento de que os alunos precisam de saber abraçar a diversidade e 

trabalhar em conjunto de forma a alcançarem os objetivos propostos (Rink, 

2014). Metzler (2011) afirma que, o MAC, não é bem um modelo, mas engloba 

um conjunto de estratégias com atributos chave onde a principal característica é 

agrupar os alunos em equipas de ensino durante uma determinada tarefa e, 

neste campo as equipas funcionam como no desporto formal, onde todos os 

constituintes trabalham para alcançar o mesmo objetivo. Para que possamos 

aplicar esta estratégia de forma correta é necessário, tal como nos diz Rink 
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(20014), construir grupos de trabalho de forma heterógena, tendo em conta a 

capacidade motora, as necessidades sociais e a raça. Também cabe ao 

professor garantir que as equipas são as mais heterogéneas possíveis no que 

diz respeito ao género, ao desenvolvimento cognitivo e à criatividade. (Metzler 

2011). No caso da Ginástica Acrobática, apesar de, o início da aula ser 

organizado e estipulado por mim, depois da sua realização, cada grupo escolhia 

as figuras de pares, trios, quadras e pirâmides que queriam ter presente no seu 

esquema. Depois da tomada de decisão cabia, a cada grupo, construir e treinar 

o seu esquema. Também algumas caraterísticas do MAC foram aplicadas nas 

aulas de Ginástica Artística uma vez que, a organização da aula promovia a 

cooperação dos alunos. Como organizava a aula num circuito de estações, 

estando a realizar a ajuda, apenas, numa estação, as restantes estações ficavam 

à responsabilidade dos alunos com mais facilidade na modalidade, apesar de 

visualizar e controlar todo o circuito. Assim, nestas aulas, os alunos, dentro da 

estação, teriam que cooperar, ajudando os seus colegas nas dificuldades 

apresentadas. Contudo, apesar de ser atribuída esta responsabilidade, os 

alunos, tinham a perfeita noção de que a professora estaria presente para retirar 

qualquer dúvida. Na estação da ajuda, tentava focar sempre os pontos 

essenciais na execução da habilidade para que, os alunos, pudessem, na 

ausência do professor, ajudar os seus colegas na identificação do erro e nas 

recomendações para a melhoria. 

Assim, foi possível de compreender que, numa fase inicial MAC centra as 

decisões no professor uma vez que é este o responsável pelo planeamento e 

apresentação das tarefas, mas, após a apresentação, o aluno passa a ser o 

centro do processo. Aquando desta passagem de sujeito, são construídas 

dinâmicas de negociação dentro da equipa para que seja possível atingir o 

objetivo proposto. (Metzler, 2011). Assim, com este tipo de modelo foi possível 

promover a cooperação entre os alunos, o sentido de compromisso e, acima de 

tudo, de os fazer comunicar entre si e de expressar as suas opiniões. Neste tipo 

de modelo a minha intervenção foi condicionada pelo grau de autonomia que 

cada grupo detinha. Com isto, apenas intervinha por questões de segurança ou 

quando estes tinham alguma dúvida/problema. Considero que a aplicação deste 

modelo me ajudou a proporcionar experiências diferentes, autónomas e 
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inovadoras nestas modalidades. Experiências que englobaram o papel ativo dos 

alunos. O feedback que tive em relação a este tipo de abordagem, por parte dos 

alunos, foi bastante positivo uma vez que estes nunca tinham estado tão ligados 

ao seu processo de aprendizagem. 

Outro modelo de ensino presente nas minhas práticas pedagógicas foi o Modelo 

de Educação Desportiva (MED). Nas modalidades coletivas era recorrente 

utilizar o MED, mas não na sua íntegra. Algumas caraterísticas deste modelo 

estiveram presentes em, quase, todas as modalidades coletivas.  

“Decidi, também, na modalidade de badminton aproveitar partes das caraterísticas do MED, uma 

vez que, na modalidade de futebol, o resultado foi positivo e os alunos estavam motivados e 

interessados nas aulas. Tive algum receio em adotar parte deste modelo numa modalidade 

individual, mas quis verificar as suas consequências bem como o resultado que iria ter no final. 

Assim sendo, defini quatro equipas novas. Tentei que os alunos estivessem com colegas 

diferentes, das outras equipas já realizadas. Transmiti, também aos alunos, que no decorrer das 

aulas estava a ser realizado, em paralelo, um campeonato da modalidade em questão, e que a 

maior parte das tarefas que estes realizavam contava para o quadro competitivo. Com isto, 

pretendo que os alunos se afiliem, mais, às aulas de Educação Física e que aumentem o seu 

conhecimento das modalidades.”  

(Reflexão da Aula nº 27 e 28 – Badminton, novembro de 2016) 

Somente na modalidade de Futebol não apliquei pois, admito, que estava um 

pouco receosa em utilizar visto que era a primeira modalidade que iria lecionar. 

Como sabia da complexidade do mesmo tinha receio de não estar à altura da 

sua aplicação. Sendo um modelo que “oferece um plano compreensivo e 

coerente para o ensino do desporto na escola, preservando e reavivando o seu 

potencial educativo.” (Mesquita & Graça, 2011, pp. 59). É um modelo que se 

define “como uma forma de educação lúdica e crítica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns 

equívocos e mal-entendidos da relação da escola com o desporto e competição.” 

Mesquita & Graça, 2011, pp. 59). As caraterísticas deste modelo são muito 

próprias e peculiares, no sentido de garantir a autenticidade das experiências 

desportivas. Este modelo, tal como indica Siedentop (1994, cit. por Mesquita & 

Graça, 2011) transforma todo o processo de aprendizagem numa espécie de 

“campeonato”, onde é englobada a época desportiva, a filiação, a competição 
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formal, os registos estatísticos, a festividade e os eventos culminantes. Contudo, 

nas minhas práticas educativas não tive a possibilidade de aplicar este modelo 

na sua totalidade devido às curtas UD existentes neste ano letivo. Apliquei 

somente algumas dimensões, nomeadamente, os registos estatísticos, a filiação 

e a competição formal. Como este modelo evidencia a importância, do aluno, 

vivenciar os vários papéis inerentes à prática desportiva, foi uma das minhas 

maiores preocupações a passagem do aluno pelas diferentes funções. Assim, 

em várias aulas, os alunos desempenhavam o papel de treinador, árbitro e 

estatístico.  

“Um aspeto que irei introduzir, na turma, é a vivência na função de árbitro. É importante que os 

alunos saibam as regras do jogo bem como arbitrar um jogo. E é uma forma de estarem mais 

próximos da realidade desportiva.”  

(Reflexão da Aula nº 9 e 10 – Futebol, setembro de 2016) 

Gostaria de ter tido a oportunidade o aplicar por vários motivos. Um desses 

motivos foi a dificuldade que eu tenho em perceber até que ponto a aplicação 

deste modelo, na sua totalidade, ajuda na melhoria do rendimento desportivo do 

aluno. Tenho a perfeita noção que em termos de envolvimento e de 

conhecimento da modalidade, este modelo, oferece um grande leque de 

experiências que proporcionam estas aprendizagens, mas em relação ao 

rendimento do aluno, não tenho tantas certezas. Este podia ter sido um tema a 

investigar no meu ano de EP. Perceber as diferenças, no conhecimento da 

modalidade, dos alunos com a aplicação de vários modelos de ensino. Contudo, 

com as dimensões, do modelo, que apliquei os feedbacks obtidos pela turma 

foram positivos, mais uma vez. Como era uma turma que nunca tinha 

presenciado um processo de ensino construído e organizado de forma a 

possibilitar uma variedade de experiências, tudo o que era incutido, nas aulas, 

de carácter novo e inovador era visto e apreendido com “bons olhos”.   

“Mais uma vez ficaram admirados e muito entusiasmados com as novidades das aulas. O clima 

de competição e cooperação, bem como o nível de autonomia dado à turma são aspetos que os 

alunos admiram e gostam que estejam presentes nas suas aulas” 

(Reflexão da Aula nº27 e 28 – Badminton, novembro de 2016) 

Para além dos modelos acima referenciados, o Modelo de Abordagem 

Progressiva ao Jogo (MAPJ) e o Modelo de Competência nos Jogos de Invasão 



97 
 

(MCJI) foram modelos, também, utilizados na minha ação pedagógica. Algumas 

das suas caraterísticas estiveram presentes no ensino das modalidades 

coletivas. O primeiro modelo, o MAPJ, esteve presente na modalidade de 

Voleibol e é baseado em três modelos de ensino (MED, TGfU e o Modelo 

Desenvolvimental das Tarefas). Este modelo pretende “dotar a prática do 

voleibol de elevado valor pedagógico, para que não deixando de ser desafiante 

permita a todos os praticantes, sem exceção, experienciar prazer e sucesso…” 

(Graça & Mesquita, 2015, pp. 40). Defende, também, que o ensino da técnica 

está subordinado ao da tática e que o professor deve conceder autonomia aos 

praticantes na procura de soluções para possíveis problemas que ocorram em 

jogo. O segundo modelo, o MCJI, funciona como um modelo híbrido e privilegia 

a escolha de formas modificadas de jogo, bem como “o confronto com problemas 

reais de jogo em ambiente de jogo; a introdução do ensino das habilidades do 

jogo ditada pela sua relevância para a forma de jogo adotada e subordinada à 

compreensão do seu uso tático no jogo e na tomada de decisão.” (Graça & 

Mesquita, 2015, pp. 35). Como referi, trata-se de um modelo híbrido, tendo por 

base o MED e o TGfU, e que sublinha a “vinculação cultural das formas básicas 

de jogo aos grandes jogos institucionalizados, preservando a autenticidade dos 

jogos; valoriza a criação de um contexto desportivo autêntico, o treino, a 

competição, o fair-play, o caráter festivo…” (Graça & Mesquita, 2015, pp. 35). O 

papel do professor, com a aplicação deste modelo, é fundamental no diagnóstico 

das dificuldades dos alunos, mas também “de focagem dos alunos nos objetivos 

de aprendizagem e de apoio ativo aos reforços de aprendizagem dos alunos” 

(Graça & Mesquita, 2015, pp. 36). Com a aplicação destes dois modelos 

consegui atribuir à situação de jogo um grau elevado de importância e de 

ocorrência. Esta esteve sempre presente nas aulas e, de certa forma, consegui 

transmitir, aos alunos, que é no jogo, na situação de jogo, que aplicamos tudo o 

que sabemos e é onde conseguimos ter a noção das ferramentas que são 

necessárias para a uma prática de jogo satisfatória. 

Concluindo, foi crucial, na construção e na aplicação do processo de ensino-

aprendizagem, ter conhecimento dos diversos modelos de ensino existentes 

uma vez que é impensável a utilização de apenas um modelo de ensino. Penso 

que o docente não pode apenas se centrar num único modelo e esperar que este 
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o ajude a atingir o seu objetivo. Cada contexto e cada modalidade tem as suas 

particularidades e especificações levando à necessidade de implementar 

caraterísticas e estratégias de vários modelos de ensino. Contudo, o professor 

pode aliar-se a um determinado modelo, mas irá necessitar de implementar 

estratégias e sistemas de outros modelos para o aperfeiçoamento do processo 

de ensino-aprendizagem. O que é esperado é que, o docente, construa e 

desenvolva os seus modelos híbridos de ensino, consoante o seu contexto. 

4.1.3.8. Observação  

“Observar “qualquer coisa” não é só olhar o que se passa à nossa volta. Mais do 

que isso, é captar significados diferentes através da visualização. Na verdade, 

“ver” não se limita a um olhar sobre um facto ou uma ideia, mas, mais do que 

isso, atribui-lhe um sentido significativo. Se “vejo” a vida de um certo modo é 

porque tenho uma forma especial, própria, de a encarar, de lhe atribuir um 

sentido próprio. “Olhar” e “ver” é mais do que captar uma fonte de luz.” 

(Sarmento, 2004, pp. 161).  

A observação é uma extensão presente no dia-a-dia do ser humano. Estamos, 

constantemente, a ser alvos de observação e de comentários por parte de quem 

nos rodeia. As nossas ações e as nossas atitudes, de certa forma, definem as 

imagens que são criadas e desenvolvidas a nosso respeito. Arrisco-me a dizer 

que a dimensão da observação é uma das vertentes em que o ser humano, por 

vezes, sem saber a desenvolve. Este desenvolvimento quando unido ao 

conhecimento pode construir reflexões e partilhas e, assim, fortalecer o chamado 

“olhar crítico”. Este olhar deve ser contextualizado e argumentado para que, o 

ser humano, possa formular comentários ajustados à realidade e ao contexto em 

que está inserido. Estas observações podem ajudar a melhorar os seus 

comportamentos e as suas intervenções fazendo com que o, o ser humano, 

pense, repense e reflita sobre as mesmas.  Contudo, para que todo este 

processo aconteça e que seja gerado de forma eficaz é necessário que o 

observador confronte o observado com os seus levantamentos. Este processo 

de observação foi algo que esteve presente no decorrer do meu EP, bem como 

o confronto de várias ideologias.  

“Devo confessar que no início do ano letivo, no meio das minhas angústias e inquietações, todos 

os comentários que me fizeram e todos os levantamentos retirados das minhas aulas, eram 
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vistos, por mim, como algo negativo e a sua existência era para prejudicar o meu trabalho. Não 

conseguia perceber os aspetos positivos que estavam presentes em todos os comentários que 

me eram realizados. Ainda bem que “desci à terra” e percebi que este meu pensamento estava 

a prejudicar o meu ano de EP e, de certa forma, não me estava a deixar crescer enquanto 

profissional docente. Hoje valorizo todos os comentários que me são realizados e encaro-os 

como algo positivo e que me ajuda a crescer e a melhorar as minhas práticas.” 

(Diário de Bordo – Pensamentos, fevereiro de 2017) 

Foi um processo importante pelo qual passei, tal como os meus colegas de NE, 

e que, de certa forma, contribuiu para um enriquecimento pessoal e profissional. 

O desenvolvimento deste “olhar” ajudou-me a ser mais observadora, atenta e 

crítica, relativamente ao meio envolvente e às pessoas que o integravam. 

Também foi importante na construção e desenvolvimento da relação com os 

alunos, uma vez que, graças à capacidade de observar os seus 

comportamentos, no interior da sala de aula, consegui conhecer algumas 

caraterísticas da turma, no geral e individualmente. Tal situação ajudou-me a 

criar empatia com a turma e a integrá-la no processo educativo. Esta integração 

ocorreu, pois acreditei que seria uma mais-valia ter a turma integrada no 

processo de aprendizagem e, como percebi que a turma estava disposta e 

interessada em que tal acontecesse, construí um processo de ensino em que, 

os alunos, tivessem uma presença ativa.  

As constantes reuniões, partilhas de experiências e comentários realizados 

acerca das intervenções educativas foram uma mais-valia para o percorrer do 

caminho da excelência. Assim, no ano de EP uma das tarefas que o EE tem que 

desenvolver é a observação das aulas do PC e dos colegas EE. Acredito que 

esta tarefa tem como objetivo de desenvolver o espírito crítico e observador do 

EE, bem como proporcionar a visualização de outras intervenções educativas. 

Estas observações realizadas nas aulas dos EE, pelos colegas de NE, tem um 

objetivo ainda maior, a meu ver, ajudar os EE a tomar consciência das suas 

ações, evidenciando os seus pontos fortes, fracos e alguns incidentes que 

possam estar a prejudicar a dinâmica da aula.  

“Uma das tarefas que deve ser realizada, durante do ano de estágio, é a observação sistemática 

de aulas, quer dos nossos colegas de estágio quer do nosso professor cooperante. Esta 

observação deve ser incutida pelo orientador e pelo professor cooperante uma vez que pode 

levantar questões peculiares e interessantes que levem à discussão, bem como ao 
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desenvolvimento e enriquecimento do conhecimento, dos membros do núcleo de estágio. Encaro 

esta tarefa como um meio de reflexão e de introspeção pois pretendo observar as estratégias e 

os métodos que os meus colegas adotam bem como as suas consequências. É, sem dúvida, um 

meio para o crescimento pessoal. Também vejo, estas tarefas, como uma forma de ajudar os 

meus colegas a melhorar e a refletir a sua prestação na aula. Pretendo transmitir a minha visão 

dos acontecimentos bem como, algumas, estratégias e ideias acerca das aulas e de como as 

podem melhorara. O mesmo espero que me façam.  

Nestas primeiras observações, o núcleo de estágio, decidiu adotar três temas que numa primeira 

fase são importantes. Decidimos observar a aula quanto à colocação do professor, à criação de 

rotinas e à sua organização.” 

(Aula Observada – EE2 6ºK) 

Uma análise/observação baseada em informações válidas e confiáveis pode 

auxiliar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, como nos diz Rink 

(1993). Com isto, Sarmento (2004), acredita que a observação é um instrumento 

integrado na eficácia do processo pedagógico e humano e a sua prática 

demonstra a continuidade da aprendizagem como parte integrante do processo 

de desenvolvimento constituindo-se como um meio para os profissionais 

atuarem criticamente sobre os comportamentos. Este ainda afirma que observar 

possibilita uma perceção e que, de certa forma, gera uma expectativa, formula 

questões e proporciona respostas. Contudo, após esta pequena reflexão acerca 

do que é a observação e de como é importante, irei esclarecer como foi 

desenvolvido esse processo no meu contexto.  

Foi em reunião de NE que se deu o primeiro passo para a realização deste 

processo de observação. Foi realizado um plano de observação onde ficavam, 

à partida, definidas as datas das aulas que iriam ser observadas. Este plano era 

realizado, sempre, no início de cada período. Para além das datas era, também, 

definido as categorias que iriam ser observadas. Com isto, sabíamos o que 

observar e quando, podendo preparar o material de observação que era 

necessário. Rink (1993) afirma que diferentes técnicas de observação fornecem 

ao observador diferentes tipos de informação. Após cada observação, o 

observado tinha o hábito de vir procurar os levantamentos que tinham sido 

realizados, na sua aula. Comentávamos entre nós, EE, os acontecimentos das 

aulas, os seus pontos fracos e fortes e onde devia de ser melhorada a 

intervenção do professor uma vez que, por vezes, as aulas não coincidiam com 

os dias das reuniões de NE não havia discussão com o PC. Assim, em vez de 
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esperar pela reunião para ser discutido o que foi observado, falávamos entre 

nós. Esta constante partilha de juízos e comentários das nossas intervenções 

educativas esteve, sempre, presente em todo o ano letivo.  

“Tema 1: Colocação do Professor 

A colocação do professor é um ponto fulcral para a otimização da aula bem como para a 

aproveitamento dos alunos. Deve ser algo presente na consciência do professor e nas suas 

ações.  

A EE2 em toda a aula, adotou uma posição num nível superior à dos alunos, controlando e 

visualizando toda a turma. Esta posição “superior” fornece, ao professor, um campo mais 

alargado dos alunos podendo controlar e reprimir alguns comportamentos inapropriados da 

turma. Durante a explicação ou a transmissão de alguma informação, aos alunos, adotou uma 

posição mais central, reprimindo alguns alunos que estavam colocados nas suas costas. Tentou, 

sempre que possível, organizar os alunos à sua frente para conseguir controlá-los melhor. No 

entanto, houve momentos em que, apesar de ter adotado uma posição mais central, as 

informações que transmitiu não se ouviram muito bem. Pode ter sido devido ao barulho gerado 

pelos alunos ou pelas outras aulas que estavam a decorrer, no mesmo pavilhão. Uma estratégia 

para melhorar será aglomerar mais os alunos ao seu redor e exigir completo silencia por parte 

da turma.” 

(Aula Observada – EE2 6ºK) 

Em relação às observações realizadas às aulas do PC devo confessar que foram 

uma mais-valia para ajustar alguns pontos nas minhas aulas e nas minhas 

dinâmicas. O observar alguém experiente e que já leciona há mais de vinte anos, 

tornou-se uma ferramenta para melhorar o meu planeamento do processo de 

ensino. Nestas observações estava muito interessada em verificar como é que 

este resolvia os imprevistos, que rotinas desenvolveu e como era a sua relação 

com a turma.  

“Uma das tarefas que temos que realizar, neste ano de estágio, é a observação de aulas, quer o 

professor cooperante quer dos nossos colegas que integram o núcleo de estágio… Nesta 

primeira fase, elegemos três temas que iriamos observar nas aulas: a colocação do professor, a 

organização da aula e a criação de rotinas. Estes temas irão estar presentes nas aulas 

observadas de ambos os contextos. No entanto, nas aulas do professor cooperante decidimos 

dividir os temas. Assim, cada elemento de estágio ficou encarregue de observar determinado 

tema. Esta decisão foi tomada para facilitar o trabalho do observador e para obter uma variedade 

de opiniões refentes à aula.  Com isto, fiquei encarregue de observar e de analisar a colocação 

do professor, no decorrer da aula… Na parte inicial, o professor reuniu a turma em meia lua, 

colocando-se no centro. Com a adoção desta posição conseguiu enquadrar-se no campo visual 

de todos os alunos. Assim, os alunos tinham facilidade em ouvi-lo e em vê-lo…Tentou sempre 
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colocar numa posição em que visualizava todos os alunos ou a sua maioria, possibilitando, 

assim, um maior controlo da turma...” 

((Aula Observada – Prof. Cooperante 11ºF) 

Tentei, também, ao máximo retirar pontos fulcrais que acreditara serem 

aplicáveis à minha turma. A turma do PC, tal como a minha, em termos de 

comportamento eram exemplares e por isso mesmo foi muito bom verificar o tipo 

de relação que este criou com a turma. Como, era uma turma do mesmo ano de 

escolaridade que a minha e estávamos a lecionar as mesmas modalidades, 

aproveitava, também, para verificar as situações de aprendizagem que aplicara, 

nas suas aulas, bem como algumas estratégias. Reparei que, tal como a minha, 

o nível de desempenho era muito baixo. 

 Em relação aos instrumentos de observação utilizados, maioritariamente, foi o 

registo de incidentes críticos. Optámos por realizar este método de observação 

uma vez que não sabíamos quais eram as estratégias, métodos e intervenções 

que o professor realizava. O não conhecer a turma também foi um ponto a favor 

deste tipo de intervenção. Esta escolha foi discutida, em reunião de NE, onde foi 

aprovada. Apesar de ter tido a oportunidade de vivenciar e de experimentar 

diferentes instrumentos de observação, no primeiro ano de Mestrado de Ensino, 

e de compreender as suas dimensões e utilidades, não tive a mesma 

oportunidade no EP. No EP aplicamos, apenas, o instrumento de registo de 

incidentes críticos. Tenho pena que só tenhamos aplicado este instrumento pois, 

apesar de ser um instrumento amplo e possível de abranger um grande número 

de possibilidade de registo, acredito que outros instrumentos de observação, 

mais complexos, podiam ter-nos dado informações válidas e confiáveis para 

melhorar as intervenções educativas. Penso que foi uma falha no meu processo 

de formação.  

Falando, agora, das aulas observadas pela PO, estas acarretaram sempre um 

pouco de ansiedade e de nervosismo. Sabia que toda a minha atuação desde 

do planeamento das aulas à minha intervenção, na aula, seriam alvo de 

observação e de discussão. Apesar de ter confiança no que faço e dar, sempre, 

o meu melhor, naqueles dias de observação sentia que iria ser posta à prova e 

que tinha que provar o porquê de querer ser Professora de EF. Tinha que mostrar 

que queria percorrer o caminho para o sucesso, estando, constantemente, num 
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processo de aprendizagem. Todo o meu campo de intervenção ia ser observado 

e questionado. Contudo, apesar do nervosismo e da ansiedade, sabia que todas 

as questões que me colocara e todos os comentários que fizera seriam para 

melhorar o meu processo de ensino.  

“Esta aula foi uma aula especial uma vez que era a primeira aula que a professora orientadora 

ia assistir. Os nervos e a ansiedade estiveram presentes quer na planificação da aula bem como 

na sua aplicação. Sendo a ginástica a modalidade de eleição, da professora orientadora, senti-

me, por vezes, insegura em alguns momentos da aula pois sabia que estava a ser observada e 

não queria dizer nada de errado. Apesar de, como é óbvio, ter estudado a matéria e a aula, devo 

confessar que não me sentia muito confiante. Este processo pelo qual estamos a passar, em ter 

aulas assistidas, já aconteceu, no entanto, estas são diferentes pois estamos sozinhos, é a nossa 

turma e “nada pode dar errado”. Talvez este meu pensamento não seja o mais correto uma vez 

que, este é o ano em que vamos errar, experienciar e aprender novos conhecimentos e onde 

devemos, acima de tudo, arriscar. No entanto, existe, sempre, aquele receio de falhar. Eu não 

tenho medo de errar, tenho é medo de que os intervenientes não percebam a conceção do erro 

bem como o seu valor pedagógico. E acima de tudo, não quero prejudicar as aprendizagens dos 

alunos… Um aspeto que a professora orientadora me chamou a atenção foi a minha intervenção 

durante a aula. A professora orientadora quer que emita, constantemente, mais feedback pois é 

uma modalidade em que, os alunos, têm dificuldade e onde não adotam as posições posturais 

corretas. No entanto, não sei se concordo, plenamente, com esta conceção uma vez que penso 

que se o professor estiver, constantemente, a emitir feedback chega a um certo ponto que se 

torna ruído para os alunos e, estes, começam a cansar-se. Compreendo que é uma modalidade 

em que é necessário corrigir, muitos, aspetos técnicos, mas, a meu ver, devemos de ter a noção 

de um equilíbrio para não haver a transformação dos feedbacks em ruído.” 

(Reflexão da Aula nº 21 e 22 – Ginástica Acrobática, outubro de 2016) 

 Acredito que a observação das aulas dos meus colegas de NE, assim com do 

PC, tiveram uma forte evidência no meu desenvolvimento profissional. Com elas, 

foi possível refletir e discutir aspetos do processo ensino-aprendizagem de uma 

forma clara e concisa. Para além disso, sinto que ajudei os meus colegas a 

evoluir, tal como fizeram comigo. As reflexões, as conversas e as trocas de 

experiências, constantes, fizeram despertar, em todo o NE, uma visão crítica da 

ação pedagógica. Posto isto, foi possível, com o decorrer do tempo, promover, 

cada vez mais, situações de aprendizagem eficazes e inovadoras aos alunos.  

4.1.3.9. Reflexão  

Como sabemos, o profissional docente deve deter de um leque variado de 

competências e capacidades para conseguir alcançar a excelência nas suas 

ações educativas. Todas têm a sua função e a sua área de intervenção, mas 
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considero uma bastante importante, neste nosso trabalho, que é a capacidade 

de reflexão. “O professor investigador tem de ser um professor reflexivo…a 

reflexão pode ter como principal objetivo fornecer ao professor informação 

correta e autêntica sobre a ação, as razões para a sua ação e as suas 

consequências dessa ação; …Os professores que refletem em ação e sobre a 

ação estão envolvidos num processo investigativo, mas também melhorar o 

ensino.” (Oliveira & Serrazina, 2002, pp. 7). Com esta pequena citação, 

conseguimos perceber a importância que tem a existência do sentido de reflexão 

no processo educativo. O profissional deve ter a consciência de que as suas 

ações e intervenções devem ser refletidas para que possa tornar-se um docente 

mais responsável, melhor e consciente. “…a reflexão constitui um elemento 

importante do processo de aprendizagem” (Oliveira & Serrazina, 2002, pp. 8). 

Contudo, essas reflexões sobre as suas práticas vão ser, sempre, influenciadas 

pelo contexto em que está inserido.  

Sendo a reflexão uma capacidade imprescindível à ação educativa, neste ano 

de EP, foi uma das capacidades que tentei desenvolver e aperfeiçoar. Devo 

confessar que este sentido de reflexão surgiu nos primeiros anos do ensino 

superior, nomeadamente, nas aulas de metodologia. Nestas aulas, fui 

incentivada a expressar a minha opinião acercas de algumas situações, com 

argumentos válidos, bem como de refletir acerca das minhas práticas no treino. 

Este exercício, cada vez mais presente no meu dia-a-dia, ajudou-me a melhorar 

os meus comportamentos. Sinto que, também, graças a estes “empurrões”, 

constantes, para o mundo reflexivo comecei a procurar mais conhecimento e de 

querer formular comentários mais concretos, contextualizados e ricos em 

conteúdo. Assim, na minha ação pedagógica tentei que a reflexão estivesse 

presente e influenciasse, positivamente, o meu comportamento enquanto 

professor. Refletir sobre as minhas ações e comportamentos pedagógicos foi 

algo que esteve presente e foi intensificando-se com o decorrer do ano letivo. Se 

no início, do ano letivo, via as reflexões como um documento obrigatório e 

aborrecido de ser realizado, com o decorrer do tempo foi um documento que, 

cada vez mais, se tornou parte intrínseca da minha ação educativa. A redação 

deste documento passou de aborrecido a necessário, visto que se tornou um 

documento essencial para a melhoria do planeamento e elaboração das aulas. 



105 
 

Sempre que terminava de lecionar uma aula, num caderno, apontava alguns 

pontos que achava importante refletir. Para além dos pontos fracos e fortes 

também incluía, nos meus apontamentos, as estratégias que adotara e se tinham 

resultado, possíveis mudanças a realizar no processo de ensino e as minhas 

inquietações ou vitórias do dia. Estas constantes reflexões acerca da minha ação 

fizeram com que otimizasse, cada vez mais, o processo de ensino-

aprendizagem. Este hábito foi, muitas vezes, referenciado e despertado pelo PC 

uma vez que era algo que o PC acreditava ser importante para a nossa 

formação. Com isto, posso dizer que a presença de um processo reflexivo fez 

com que o processo de ensino-aprendizagem fosse enriquecido e melhorado, 

como referi anteriormente. Tal situação aconteceu, pois recorria, 

constantemente, às reflexões das aulas anteriores para a elaboração do plano 

das novas aulas, tendo como objetivo identificar e melhorar os aspetos que não 

tinham sido alcançados e verificar as situações que tinham resultado. Com isto, 

foi possível, construir os planos de aula de forma estruturada, com intenção e 

segundo um fio condutor, não havendo quebras de sequências metodológicas e 

de conteúdo. Também, no que diz respeito às situações, conversas e partilhas a 

que estive sujeita, o processo reflexivo teve a sua intervenção, pois, todos estes 

momentos presenciados, eram alvo de observação e reflexão, constante. Tais 

situações contribuíram para o conhecimento de toda a instituição educativa, bem 

como do seu funcionamento. As conversas e partilhas com os funcionários e com 

os outros professores ajudaram-me a perceber como funcionava o sistema 

educativo e como o podíamos melhorar. Eram, por vezes, evidenciadas e 

comentadas algumas situações menos positivas, da instituição, que me levaram 

a pensar que, de certa forma, o sistema educativo precisaria de uma 

remodelação, onde fosse, o aluno e os seus conhecimentos, fossem 

potenciados, uma vez que o objetivo da escola é formar pessoas. Estas 

conversas e partilhas fizeram, também, com que fosse possível criar uma boa 

relação com todos os elementos que interferiam, de uma forma ou de outra, no 

processo de ensino que estava a construir e a aplicar.    

Assim, as reflexões das aulas, os diários de bordo e os meus, pequenos, 

pensamentos foram elementos fulcrais para que o meu ano de formação fosse 

decorrendo com algum suporte e estabilidade. Apesar de todas as minhas 
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inquietações e inseguranças consegui superar vários obstáculos e barreiras que 

me iam aparecendo. Quando todos os meus pensamentos e filosofias passavam 

para o papel sentia-me aliviada e realizada. Aliviada, pois, retirava, dos meus 

ombros, o peso das dificuldades que tivera, no dia, bem como os pensamentos 

mais angustiantes. Estes quando passados para o papel e para o computador 

despertavam, em mim, a vontade de os querer perceber e compreender e, de 

certa forma, dos “aniquilar” dos meus dias. Por isso, as infinitas horas de reflexão 

e de escrita foram, sempre, compensadas pelos pequenos sucessos do dia 

seguinte. As lágrimas de frustrações, de ansiedade e de nervosismo, com o 

passar do tempo, foram desaparecendo. Agora choro de saudade. Saudade de 

todos estes momentos que, de uma forma e de outra, me fizeram crescer e 

marcaram-me enquanto profissional e enquanto pessoa.  

“Ensinar é mais do que uma arte. É uma procura constante com o objetivo de 

criar condições para que aconteçam aprendizagens.” 

(Oliveira & Serrazina, 2002, pp. 7) 

4.1.3.10. Duas Turmas – Dois mundos   

Neste ano de EP tive o privilégio de lecionar em duas turmas, sendo que uma foi 

a minha turma residente, em que lecionei o ano letivo todo, e a outra foi a turma 

partilhada, em que lecionei, apenas, o terceiro período. A turma partilhada, tal 

como o nome indica, foi partilhada por todos os elementos do NE sendo que a 

sua distribuição foi definida em seio de reunião de NE. Como referi 

anteriormente, tentámos distribuir a turma partilhada consoante as nossas 

atividades extracurriculares de cada EE. Assim, devido ao meu volume de 

trabalho extracurricular nos dois primeiros períodos letivos, ficou-me designado 

o terceiro. Esta distribuição prejudicou-me, de certa forma, a minha intervenção, 

nesta turma, uma vez que o terceiro período era o mais curto. Posto isto, achei 

crucial refletir sobre os dois contextos em que estive inserida. Será neste espaço 

que irei espelhar algumas diferenças e semelhanças acerca destes dois 

contextos que estive envolvida.  

Com o acompanhamento que fiz, ao longo dos dois primeiros períodos, da turma 

partilhada, o 6ºK, foi possível visualizar algumas características muito próprias 

desta. A sua predisposição e o seu à vontade com as modalidades era 
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contagiante. Como era uma turma grande, com cerca de vinte e sete alunos, foi 

possível, no processo de ensino-aprendizagem, nas modalidades coletivas 

trabalhar por níveis de desempenho uma vez que a turma era muito heterogénea 

no que diz respeito ao nível de desempenho. Assim, consegui trabalhar com dois 

níveis, um inicial e outro intermédio/avançado. Tal não foi possível na minha 

turma residente, uma vez que esta era apenas constituída por dezoito alunos em 

que apenas cinco estavam no nível superior de desempenho. A meu ver, se 

tivesse sido possível trabalhar por níveis, ambos teriam tido uma evolução mais 

acentuada. Contudo, estas duas turmas, no processo de ensino-aprendizagem, 

tiveram algumas semelhanças no que diz respeito aos conteúdos lecionados, em 

certas modalidades. Foi possível verificar que a minha turma residente, estava, 

quase, ao mesmo nível que a turma partilhada. Posto isto, houveram algumas 

semelhanças nas UD. Tal acontecera, pois, a minha turma de 11º ano tinha um 

nível de desempenho fraco para o seu ano de escolaridade. Esta situação foi 

algo que me surpreendeu e incomodou pois tinha dificuldade em perceber como 

tal era possível. Como é que um 11º ano está ao mesmo nível que um 6º ano? 

Apesar dos níveis de desempenho serem semelhantes, a organização das 

situações de aprendizagem tinha que ser, completamente, diferente. Sendo uma 

turma cheia de energia e muito irrequieta, não podia deixar que surgissem 

tempos mortos uma vez que estes, sem dúvida, seriam aproveitados, pelos 

alunos, para conversar e brincar. Por isso mesmo, o planeamento das aulas e 

de todas as atividades a desenvolver com esta turma teve que ser pensado e 

repensado várias vezes para proporcionar maior tempo de prática possível, não 

havendo espaço para conversas ocasionais. Este problema não surgiu na minha 

turma residente uma vez que esta era muito calma e tranquila, podendo existir 

momentos de discussão e de partilha de experiências práticas no meio da 

sessão de aula. Se tal acontecesse na turma partilhada, estes momentos de 

discussão transformavam-se em momentos de repreensão à turma. No entanto, 

ambas as turmas apesar das suas dificuldades e facilidades encararam, sempre, 

a aula de EF como um nível de compromisso e de responsabilidade elevado.  

As maiores diferenças sentidas ao lecionar, nestes dois contextos, estiveram 

relacionadas com a postura e a intervenção do professor. Senti a necessidade 

de adotar uma postura e uma intervenção na turma partilhada devido, como referi 
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anteriormente, à existência de características muito próprias que esta detinha. 

Assim, devido à chama de “vida” existente na turma partilhada, a minha postura 

teve que ser muito mais autoritária e interventiva para conseguir controlar e gerir 

a turma da melhor forma. Se por um lado a existência de “vida” numa turma é 

uma característica que influencia, pelo lado positivo, o processo de ensino-

aprendizagem, por outro requer do profissional docente uma intervenção mais 

complexa e concisa. Como não estava habituada a adotar uma postura 

autoritária na minha turma residente, pois não necessitava, quando tive que o 

fazer tornou-se uma grande dificuldade. Quem me conhece sabe que uma das 

características que me define enquanto pessoa é o carinho e a simpatia que 

transmito e que aplico em todas as minhas ações. Tal não foi possível visualizar, 

nos primeiros contactos, com a turma partilhada uma vez que foi necessário 

criar, primeiramente, uma certa distância para não existir alguns abusos em 

relação à autoridade. Contudo, quando senti que já tinha o controlo da turma em 

relação ao seu comportamento na aula, comecei a dar mais de “mim” e a 

mostrar-me mais. As minhas intervenções e ações pedagógicas começaram a 

ter um pouco do mim, não é que as anteriores não tivessem, mas como tive que 

adotar uma postura na qual não me identifico, pessoalmente, não estava tão 

presente as minhas caraterísticas enquanto pessoa. Também, senti 

necessidade, na turma partilhada, de ter uma intervenção mais pontual uma vez 

que, como a “matéria-prima” ainda era muito “verde”, queria evitar, ao máximo, 

a consolidação de erros motores. Queria que acabassem o terceiro período com 

uma bagagem sólida, com todo um conjunto de conhecimentos e experiências 

desportivas. Estas, a meu ver, funcionam para que, no futuro, exista uma boa 

base de capacidades e competências práticas para que seja possível aumentar 

a complexidade do seu processo ensino-aprendizagem. Esta sensação de 

“matéria-prima” verde também senti com a minha turma residente, sendo, neste 

contexto, um aspeto negativo.  

A relação que estabeleci com a minha turma residente não pode ser comparada 

com a que criei com a turma partilhada. São contextos diferentes, em que me 

tive que comportar de maneira diferente. Em ambos os contextos, vivenciei 

momentos únicos, enriquecedores e promotores de várias aprendizagens que 

foram marcantes no meu ano de formação. Consegui, com a minha turma 
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residente, desenvolver uma relação próxima em que a cumplicidade era uma das 

atitudes presente. As nossas conversas e os nossos momentos foram marcados 

pelo à vontade construído, por ambas as partes, e pela partilha. Esta turma 

conheceu-me tal como sou e conseguiu fazer de mim uma pessoa e uma 

profissional melhor. Com o tempo, algo que não tive oportunidade com a turma 

partilhada, consegui conquistá-los, aos poucos, e fazer com que estes 

retirassem o melhor de mim para a prática. Como não tive o mesmo tempo com 

a turma partilhada, a dimensão e a força da relação construída não foi tão forte. 

Também senti que o carinho que estes desenvolveram por mim, não tinha 

comparação ao que fora desenvolvido pela minha turma. Contudo, penso que é 

normal que tal aconteça, pois, esta turma, sendo uma turma partilhada depara-

se com a, constante, troca de professor sendo que se torna, quase impossível, 

criar uma relação sólida. Porém, consegui criar uma relação com esta, mas 

quando esta ia evoluir e intensificar o período acabara. 

Considero que foi fundamental para a minha formação enquanto profissional 

docente a atuação em dois mundos diferentes. Consegui perceber que contextos 

diferentes necessitam de atitudes e posturas diferentes. E que a diferença não é 

algo negativo, pode ser algo positivo, contribuindo com diversidade ao contexto. 

Para mim, foi uma mais-valia a atuação em dois contextos diferentes pois retirei 

de cada um deles experiências, conhecimentos e conclusões diferentes. Para 

além de todas as diferenças de gestão e de instrução, acima referidas, foi notória 

a diferença do sentimento gerado por estas duas turmas. Enquanto que os 

“pequenitos” me viam como mais uma professora fixe, simpática e divertida, os 

meus do 11º ano viam-me como sendo a professora deles em que toda a 

cumplicidade e compromisso gerado resultou de um conjunto de partilhas e de 

vivências. 

4.1.4 Avaliação  

“Avaliar faz parte do dia-a-dia das pessoas. Não há quem termine um dia sem 

ter feito julgamentos de valor a respeito de alguma coisa, de uma situação ou de 

atitude de alguém… No processo de ensino-aprendizagem não é raro ver-se 

uma turma ser considerada como de baixo rendimento, um aluno ser visto como 

incapaz de acompanhar o ritmo ou nível de desempenho do seu grupo… Tais 

situações são comuns na atividade escolar…. É preciso aumentar-se, tanto 
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quanto possível, o grau de segurança em relação a cada fato verificado ou 

desejado, a fim de tornar-se, com a necessária tranquilidade, a decisão 

adequada a cada situação. Tais decisões irão depender de um processo de 

avaliação que será tão mais confiável quanto maiores forem os cuidados de que 

se cercar o professor nessa etapa do ciclo docente.” (Josuá, 1986, pp. 2) 

Como conseguimos perceber, com a citação acima escrita, o processo avaliativo 

está presente no dia-a-dia do ser humano e é algo que acontece com um certo 

grau de naturalidade. Acredito que é um processo que está intrínseco à nossa 

natureza e que, a sua aplicação, é apoiada pelas crenças, valores e ideais de 

cada avaliador, bem como pelas suas experiências pessoais. No entanto, é 

possível verificar que existem certas profissões em que o processo avaliativo é 

parte integrante da função do profissional, como é o caso da profissão docente. 

Esta profissão não pode excluir a aplicação e controlo do processo avaliativo 

uma vez que, de certa forma, a sua realização influencia a vida escolar e pessoal 

dos alunos. Com isto, o processo avaliativo e todas as suas componentes têm 

que fazer parte do processo ensino-aprendizagem e a sua aplicação deve ser 

uma tarefa planeada e estruturada pelo professor. Posto isto, e tal como afirma 

Rink (2014), a avaliação é parte integrante do processo de instrução cumprindo 

a sequência “planear-ensinar-avaliar”. É um processo que está intimamente 

relacionado com a qualidade do ensino uma vez que todas as informações 

recolhidas na prática são alvo, ou devem ser alvo, de uma constante avaliação 

e esta ação avaliativa deve orientar o profissional docente nas decisões e 

reflexões no que diz respeito ao que será melhor para os seus alunos (Gonçalves 

et al., 2010). Também, neste processo avaliativo, a capacidade de reflexão é 

uma mais-valia, tal como afirma Bento (2003, pp. 175) “Sem um trabalho de 

reflexão suficientemente aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e 

da atividade pedagógica do professor. E sem o controlo perante a qualidade de 

ensino nenhum professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua 

prática pessoal.”. O sucesso deste processo de avaliação e de reflexão está 

relacionado e dependente de uma boa planificação e realização. Nenhuma 

destas atividades é dispensável, se o docente pretender proporcionar o melhor 

processo de aprendizagem aos seus alunos (Bento, 2003). De acordo com 

Rosado et al. (2002), este processo de avaliação deve ser visto como uma tarefa 
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de recolher, analisar e interpretar os elementos, reunidos ao longo do tempo, 

acerca do sistema de ensino, com o intuito de verificar se os objetivos de ensino 

estabelecidos foram alcançados. Como é possível verificar, a avaliação e todo o 

processo que integra, apresenta várias finalidades. Estas podem ir ao encontro 

do desempenho e da evolução dos alunos, bem como da sua classificação. 

Contudo, também é um processo fulcral para o professor pois consegue 

determinar as falhas do processo de ensino e com isso, pode refletir e promover 

melhores aprendizagens.  

Pode-se dizer que a avaliação pode ser dividida em dois tipos, a criterial e a 

normativa. A primeira diz respeito a uma avaliação por referência a um ou mais 

critérios e aplica-se quando “se descreve a execução do aluno num campo 

específico de tarefas essenciais do ensino, avaliando-se em função de objetivos 

previamente definidos” (Pacheco, 1994, cit. por Gonçalves et al., 2010, pp. 41). 

Este tipo de avaliação realiza-se, segundo Gonçalves et al. (2010), em função 

das ações de cada um dos alunos, não existindo comparação com outros alunos. 

Pretende comparar resultados alcançados com os, previamente, definidos. Por 

outro lado, temos a avaliação normativa que é uma avaliação com referência a 

uma norma. Aqui, os resultados dos alunos são comparados, sendo essa 

comparação direcionada por um conjunto de regras comuns que visam 

evidenciar as diferenças entre os alunos (Pacheco, 1994, cit. por Gonçalves et 

al., 2010). Posto isto, optei por utilizar uma avaliação do tipo criterial uma vez 

que, a minha principal função é formar os alunos e incutir conhecimentos 

desportivos, aos alunos. Com a aplicação deste tipo de avaliação consegui focar-

me nos processos individuais de aprendizagens, de cada aluno, observando e 

analisando os seus comportamentos. Esta observação e análise são importantes 

para identificar as principais dificuldades dos alunos, bem como os objetivos que 

não foram alcançados. Com esta avaliação é possível determinar quais as 

medidas necessárias para que os alunos com maior dificuldade, consigam 

melhorar a sua execução e assim realizar os objetivos pretendidos. Também o 

facto de existir todo um conjunto de critérios e parâmetros de avaliação, facilitou-

me a tarefa de observação e análise das situações de aprendizagem. Assim, 

consegui avaliar o conhecimento e o desempenho dos alunos face aos objetivos 

traçados, previamente.  
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Para a realização do processo ensino-aprendizagem, no meu ano de EP, foi 

necessário recorrer aos critérios estabelecidos, bem como aos seus domínios 

que são definidos pelo grupo de EF. Segundo Gonçalves et al. (2010) os 

domínios que, normalmente, são de caráter avaliativo na disciplina de EF estão 

relacionados com a componente motora, sócio-afetivo e com a componente 

cognitiva. O grupo de EF dividiu os domínios de avaliação em três frações, em 

que cada fração tinha uma percentagem atribuída. O domínio sócio-afetivo era 

de 30%, o domínio cognitivo de 10% e o domínio motor de 60%. Foram estes os 

critérios de avaliação que nos foram transmitidos com o intuito de igualar o 

processo avaliativo, nos diferentes anos de escolaridade. Estes critérios foram 

discutidos e aprovados na primeira reunião de grupo de EF, realizada no início 

de ano letivo 2016/2017. Como é possível verificar, o domínio com a 

percentagem mais elevada é o motor, como era de esperar uma vez que a 

disciplina de EF é de natureza prática.  

Assim, o processo avaliativo foi dividido em três momentos: a AD, a avaliação 

formativa (AF) e a AS. Como é óbvio, o processo de aprendizagem foi um 

processo contínuo e por isso mesmo, no momento de avaliação, o mesmo foi 

tido em conta. Posto isto, irei expor os vários tipos de avaliação que utilizei, os 

momentos em que os utilizei e as principais dificuldades sentidas no decorrer do 

ano letivo, nesta vertente.  

4.1.4.1. Avaliação Diagnóstica 

A AD é uma avaliação que se realiza com o objetivo de observar e identificar o 

comportamento do aluno face a uma determinada modalidade. Tal como nos diz 

Gonçalves et al. (2010) é uma avaliação que identifica e recolhe informação do 

aluno com o intuito de planear e definir os objetivos a serem alcançados de cada 

matéria de ensino, ajustando, os mesmos, no sentido de potenciar o 

desenvolvimento dos alunos. Segundo Rosado et al. (2002), este tipo de 

avaliação é aplicada com o intuito de verificar os conteúdos adquiridos pelo 

aluno, bem como o conhecimento e habilidades que já possui acerca da matéria 

a lecionar. Também, é possível com esta avaliação identificar os conteúdos em 

que os alunos aparentam ter maior dificuldade, servindo de informação-chave 

para o planeamento e estruturação de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, com a realização da AD, o docente, consegue identificar o patamar inicial 
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de cada aluno, bem como identificar os alunos que apresentam maiores 

dificuldades e os que demostram facilidade na execução das habilidades (Kiss, 

1987).  

No decorrer do ano letivo realizei a AD, praticamente, em quase todas as 

modalidades que iria lecionar. Nas modalidades em que tal não aconteceu foi 

devido à curta UD que detinha para as mesmas e como já conhecia, mais ou 

menos, o nível da turma, a sua ausência não fazia diferença.  

“Optei por não realizar a AD na modalidade de Voleibol uma vez que a UD é bastante curta (como em quase 

todas as modalidades). A sua não realização é um risco, mas como já conheço a turma e sei, mais ou menos, 

as suas dificuldades, tenho quase a certeza que no Voleibol o seu nível de desempenho é muito baixo. Posto 

isto, vou aproveitar para introduzir, já na primeira aula, alguns conteúdos mais básicos e, assim, 

rentabilizar, ao máximo, as poucas aulas que tenho desta modalidade.” 

(Reflexão da Aula nº 80 – Voleibol, abril de 2017) 

Contudo, esta opção só foi tida no segundo e terceiro período uma vez que, no 

primeiro período, ainda tinha dificuldade em perceber o nível de desempenho da 

turma, bem como os seus conhecimentos das matérias. Assim, para a sua 

aplicação recorri a escalas de observação direta. As tabelas eram construídas 

com os conteúdos a observar e os respetivos critérios de êxito. Esta escolha, 

nos primeiros momentos, foi uma das minhas dificuldades pois não tinha a noção 

dos conteúdos que devia observar e, assim, englobar na tabela. Assim, o seu 

planeamento, devido à sua complexidade, foi algo que tive que trabalhar e 

aperfeiçoar. Numa primeira fase colocava imensos conteúdos nas tabelas de 

observação e quando realizava a AD, nem metade conseguia observar. Por 

vezes, entrava em desespero pois não estava a conseguir focar os meus “olhos” 

para o que queria observar pois o campo de imagem que tinha à minha frente 

era enorme. Devido a esta dificuldade de visualizar os comportamentos, dos 

alunos, recorri, numa primeira fase, à gravação das aulas de AD para que, em 

casa, conseguisse realizar uma análise mais cuidada e completa. Com o passar 

do tempo e com o ganho de experiência, consegui desenvolver uma estratégia 

que apliquei nesta tarefa de avaliação. Construía a tabela de observação apenas 

com os conteúdos básicos de cada modalidade uma vez que, com a primeira 

AD, percebi que a turma tinha um desempenho motor fraco. Mesmo assim, 
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colocando apenas quatro ou cinco conteúdos didáticos tornava-se difícil esta 

observação.  

“Esta aula é uma aula curta e por isso mesmo tentei ao máximo fazer render a aula e, consequentemente, 

a avaliação. Para a avaliação construí uma tabela de observação com os elementos a avaliar e com alguns 

critérios de execução. Na prática notei que a forma como organizei a tabela não me facilitou a vida uma 

vez que tinha muitos elementos e muitos critérios de êxito para observar. Por isso, decidi, no momento, 

verificar apenas se faziam ou não o elemento. No entanto, não consegui preencher a tabela devido ao pouco 

tempo e à forma como estava contruída. Contudo, consegui visualizar e perceber que a turma, nesta 

modalidade, é muito heterogénea uma vez que existem alunos que conseguem realizar os elementos 

perfeitamente, outros que sentem algumas dificuldades e existem, ainda, outros que não realizam nada dos 

elementos.” 

(Reflexão da Aula nº 13 – Ginástica Artística, março de 2017) 

Contudo, foi a forma que me pareceu mais apropriada e rentável ao tempo que 

detinha para sua realização. Assim, no primeiro tempo, com as filmagens das 

aulas e as suas respetivas análises, consegui ter AD satisfatórias. Porém, tinha 

a perfeita noção que uma observação realizada em casa não era o mesmo que 

uma realizada no momento. Por isso mesmo, perto do meio do primeiro período, 

decidi não filmar mais nenhuma aula de AD pois queria desenvolver as minhas 

capacidades de observação e destreza na prática. Esta tomada de decisão fez 

com que me aplicasse, cada vez mais, nestes momentos de observação e que, 

com isso, melhorasse significativamente a minha intervenção. Com a redução 

dos conteúdos das tabelas de observação consegui visualizar mais e melhor os 

comportamentos dos alunos.  

Com o curto tempo que detinha para a AD, esta tinha que ser o mais eficaz e 

eficiente possível. As tabelas de observação, a forma como me posicionava no 

espaço de aula e o conhecimento que detinha dos alunos influenciavam a minha 

intervenção na AD. Foram estes fatores que, de certa forma, condicionavam, 

positiva e negativamente, a minha prática de avaliação. Contudo, com o decorrer 

do tempo estes aspetos foram potencializados e, com isso, a minha prática de 

avaliação. Esta tarefa de avaliação foi ficando cada vez mais fácil à medida que 

ia conhecendo os alunos e com as constantes situações de avaliação que iria ter 

no decorrer do ano letivo. Tentava que, as aulas de AD, fossem realizadas em 

contexto de jogo pois acredito que é no jogo, propriamente dito, que os alunos 

aplicam os seus conhecimentos e as suas habilidades. Contudo, por vezes, 
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sentia a necessidade de avaliar alguns conteúdos de forma mais isolada de 

forma a retirar uma informação mais profunda do desempenho do aluno.  

“Optei por realizar a avaliação em contexto de jogo pois acredito que é no jogo que, os alunos, aplicam os 

seus conhecimentos aprendidos. No entanto, esta escolha teve as suas desvantagens uma vez que senti 

dificuldade em avaliar os batimentos todos que pretendia. Durante o jogo, como é um contexto dinâmico, 

não consigo controlar as ações do aluno, prejudicando, assim, a minha avaliação pois os alunos não 

realizavam todos os batimentos que pretendia avaliar. Após a aula terminar refleti que talvez tivesse sido 

melhor utilizar as sequências de batimentos para a observação e avaliação, não havendo, assim, problemas 

de não ocorrência de algum batimento. Este aspeto é um fator que devo ter em consideração nas próximas 

avaliações, principalmente, nas modalidades coletivas.”  

(Reflexão da Aula nº 33 e 34 – Badminton, novembro de 2017) 

 Assim, privilegiei sempre a realização de jogo nas aulas de AD.  Como é óbvio, 

o jogo era privilegiado nas modalidades coletivas, nas individuais, a AD, era 

realizada de forma a verificar os habilidades específicos da modalidade de forma 

isolada.  

 

4.1.4.2. Avaliação Formativa 

“Muitos professores, na sua práxis quotidiana, não se ocupam seriamente com 

as tarefas de análise e avaliação do ensino. E quando estas acontecem, 

decorrem sobretudo “à pressa” e como reflexão (não sistemática) de 

impressões.” (Bento, 2003, pp. 175) 

A AF permite, ao profissional docente, acompanhar de forma presente e assídua 

o processo de ensino-aprendizagem, requerendo uma reflexão constante dos 

comportamentos dos alunos e da postura do docente na aula uma vez que esta 

influencia todo o desenrolar do processo de aprendizagem do aluno. “O 

professor deve controlar e avaliar, sempre, os seus próprios resultados 

pedagógicos” (Bento, 2003, p. 177). Segundo Gonçalves et al. (2010), a AF 

funciona como uma orientação pedagógica, fornecendo, ao docente, 

informações acerca do desenvolvimento e evolução dos seus alunos. Este tipo 

de avaliação é um elemento fulcral na prática docente pois, com ele, é possível 

verificar quais os aspetos que não estão a funcionar no processo de ensino-

aprendizagem para que se possa promover mudanças na melhorarias nas 

condições de aprendizagem.  
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Com isto, no decorrer da minha prática docente, esta avaliação foi um elemento 

de apoio e de segurança para toda a minha ação pedagógica, tornando-a eficaz. 

Através da reflexão constante das minhas práticas, do desempenho dos alunos 

e dos conteúdos a lecionar tive que realizar, por vezes, um ajuste nas minhas 

UD em relação aos momentos de introdução, exercitação e consolidação.  

“Expliquei, logo nas primeiras aulas, que o processo avaliativo iria decorrer de uma forma contínua. Que 

todos os comportamentos e atitudes que, os alunos, teriam nas aulas de EF iriam ser alvo de avaliação. 

Também os informei que apesar de existir um momento final de avaliação, a AS, todo o processo de 

aprendizagem iria ser tido em conta, valorizando, assim, a progressão do desempenho na modalidade. Com 

isto, os alunos ficaram com a ideia que era necessário envolverem-se, de forma constante, nas aulas de EF 

uma vez que tudo era tido em conta para a avaliação. Esta informação gerou alguma discussão, mas de 

uma forma positiva pois, os alunos, concordavam com este método. Contudo, gostariam era que tal 

acontecesse noutras disciplinas uma vez que, por vezes, os professores não tinham em conta o processo, 

mas sim o resultado.”  

(Diário de Bordo – Pensamentos, setembro de 2016) 

4.1.4.3. Avaliação Sumativa 

A AS foi um outro elemento que me ajudou a perceber se o processo de ensino-

aprendizagem estava a ser realizado com sucesso ou não. Com esta informação, 

no decorrer do ano letivo, fui melhorando a minha ação educativa e o processo 

de aprendizagem dos alunos. Esta avaliação, tal como nos diz Rink (2014), 

acontece no final da unidade de instrução ou no final do ano letivo e com ela 

conseguimos verificar se os objetivos traçados foram alcançados. Segundo 

Aranha (2004, cit. por Gonçalves et al., 2010) possibilita a comparação dos 

resultados da AD com o desempenho, do aluno, no final da UD. Com isto, o 

professor consegue verificar como se desenvolveu o processo de aprendizagem. 

Também Rink (1993, pp. 227) nos esclarece um pouco acerca da AS, ao afirmar 

que “summative evaluation measures the degree witch objectives have been 

achieved and it conducted at the conclusion of a lesson or unit of instruction.”. A 

meu ver, esta avaliação, de certa forma, permitiu-me identificar se os objetivos 

iniciais foram atingidos. Tal como nos diz Gonçalves et al. (2010), esta avaliação 

dá-nos um balanço dos resultados obtidos na final da unidade, podendo, assim, 

ser possível verificar e comparar com os objetivos definidos, previamente. 

Também nos dá uma apreciação mais equilibrada e completa de todo o trabalho 

realizado, ao longo do processo educativo.  
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Assim, a AS possibilitou-me refletir acerca de todas as minhas decisões e ações 

educativas. Para o aluno esta avaliação torna-se muito importante pois parte da 

sua nota depende dela. Como era de esperar, é dada uma grande importância 

ao aspeto classificativo do aluno, havendo a preocupação de conferir, a cada 

aluno, um valor numérico que representasse as suas competências e 

capacidades que foram adquiridas, desenvolvidas e demostradas ao longo da 

UD. Tal como na UD, utilizei grelhas de observação direta, constituídas pelos 

conteúdos e respetivos critérios de êxito. A experiência que tive da primeira AD 

foi uma mais-valia para perceber que tinha que construir uma grelha aplicável ao 

tempo e à matéria-prima que tinha à minha frente. 

“Na tabela de AS irei colocar alguns conteúdos que observei na AD uma vez que a turma tem um nível de 

desempenho muito baixo e por isso mesmo, não consegui evoluir e aumentar a complexidade das 

aprendizagens como gostaria. Com isto, a tabela de AS irá ser muito parecida com a AD. Esta situação revela 

uma fraca evolução por parte dos alunos, mas o que era de esperar com 5 aulas de Voleibol? Em que 4 são 

de 50 minutos??” 

(Reflexão da Aula nº 84 – Voleibol, abril de 2017) 

 Posto isto, a primeira AS que realizei foi um desastre apesar de ter tomado 

muitas precauções. Estava bastante insegura pois não queria, de modo algum, 

ser injusta na atribuição do valor numérico, a cada aluno. 

“Hoje na AS nem sabia para onde olhar e quando olhar. Estava completamente perdida. Senti que não iria 

conseguir realizar esta tarefa avaliativa. Contudo, certo momento, tentei recolher todas as informações 

que visualizava para mais tarde, em casa, estudar e proceder à atribuição da nota tendo em conta o 

processo e a sua evolução no decorrer da UD.” 

(Reflexão da Aula nº 12 – Futebol, outubro de 2016) 

Apesar da avaliação ser vista como algo contínuo, e tentei que assim fosse, era 

no momento da AS que iríamos fechar o ciclo e retirar todas as dúvidas e 

conclusões acerca do desempenho do aluno e, assim, atribuir-lhe um valor 

quantitativo. Esta foi uma das principais dificuldades sentidas no início da minha 

ação. Também o fato de não saber quando avaliar o aluno, foi um dos aspetos 

que me angustiou nas primeiras AS. Tinha imensas dúvidas acerca do tempo 

que devia de estar a observar, o comportamento do aluno, para registar a sua 

prestação. Contudo, com as partilhas, conversas e reuniões com o NE, consegui 

otimizar, com o tempo, as minhas AS.  
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Expresso aqui, as minhas dificuldades nas primeiras avaliações pois foi com e 

através delas que consegui melhorar a minha ação avaliativa. Com a reflexão 

das mesmas consegui ajustar o processo avaliativo, diminuindo os eventuais 

erros de observação. Assim, a minha insegurança foi desaparecendo com o 

aumento da minha capacidade de avaliação. Também, com o passar do tempo 

fui entendendo que AS não era o momento “D”, isto é, não era o único momento 

de avaliação final. Este ocorria ao longo de toda a UD e por isso mesmo é que 

era importante realizar uma AF. Assim, cada vez mais no meu processo de 

ensino-aprendizagem, a AS, não teve um grau de importância tão elevado como 

era esperado. Também, tal como acontecera na AD, o momento de AS era 

realizado, praticamente todo, na situação de jogo. Houve situações em que optei 

por realizar a AS de certos conteúdos em situações reduzidas uma vez que 

estas, de certa forma, iriam ajudar os alunos a adquirir uma nota final de 

desempenho mais elevado. Contudo, até nestas AS era realizado, no final, 

situação de jogo formal, onde a turma era avaliada. Isto acontecia nas 

modalidades coletivas. Nas modalidades individuais, como na ginástica artística, 

cada aluno teve que realizar um esquema de solo individual com elementos 

gímnicos obrigatórios. Na ginástica acrobática, cada grupo deve que realizar um 

esquema que foi avaliado no coletivo e no individual. 

“Cada vez mais a segurança é uma sensação que me acompanha nos momentos de avaliação. Com o passar 

do tempo, com as partilhas do NE e com algumas sugestões do PC e da PO consegui, de certa forma, 

rentabilizar e otimizar a minha ação avaliativa. Esta tarefa avaliativa, a meu ver, é uma das mais 

complicadas tarefas que o profissional docente tem ao seu cargo pois qualquer erro que o mesmo realize, 

irá prejudicar o aluno. Assim, é importante que o docente tente melhorar, ao máximo, as suas ações 

avaliativas para promover a igualdade entre os alunos. Contudo, como é de esperar, nestas tarefas 

avaliativas estará, sempre, presente a vertente pessoal do doente e as suas eventuais apreciações do aluno. 

Estas, de certa forma, irão influenciar a atribuição da nota final, ao aluno, mesmo que o docente não o 

queira. É algo negativo na nossa ação e intervenção pedagógica. Vou tentar, ao máximo, que os meus juízos 

e apreciações que detenho, dos alunos, não prejudique este processo, não promovendo, assim, a injustiça.”  

(Diário de Bordo – Pensamentos, novembro de 2016) 

Contudo, devo confessar que todas estas dificuldades e incertezas no que diz 

respeito ao processo avaliativo podiam ter sido minimizadas se, no primeiro ano 

de Mestrado de Ensino, tivéssemos, de alguma forma, momentos de discussão, 

experiência e partilha, mais profundos, acerca deste tema. Durante a minha 
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formação para lecionar, os momentos de aprendizagens acerca desta vertente 

educativa foram escassos e, sendo esta uma principal fração do processo de 

ensino, penso que a não existência do seu foco no processo de formação para 

professores é uma falha. Acredito que é na prática que se desenvolve estratégias 

e métodos que ajudam, o docente, nas suas diversas vertentes, mas tenho a 

certeza que se este não tiver um mínimo de conhecimento e experiência acerca 

de cada uma, a sua intervenção pedagógica vai ser comprometida, nos primeiros 

momentos da sua carreira docente. 

 

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relação com a comunidade  

 
A profissão docente, segundo Cunha (2008), requer muito mais do que a simples 

lecionação de aulas. A atividade que o professor exerce, todos os dias, deve ser 

vista e entendida na sua totalidade, engobando os mais diversificados contextos 

da ação educativa.  

A participação do EE na escola e o seu relacionamento com a Comunidade 

Educativa engloba um conjunto muito diversificado de atividades não letivas. 

Estas atividades têm como intuito a promoção de uma integração de excelência 

do EE, bem como promover a sua criatividade para a elaboração de tarefas 

diversificadas e inovadoras para os alunos (Batista & Queirós, 2013). O EE ao 

fazer parte da comunidade educativa em que se insere, deve ser um agente 

ativo, participando e apoiando, consoante a sua disponibilidade e as suas 

capacidades, todas as atividades propostas pela instituição bem como pelos 

seus intervenientes. É uma experiência única que, o EE, deve abraçar e 

aproveitar uma vez que, com estas interações constantes com a Comunidade 

Educativa, é possível desenvolver e adquirir novos conceitos e novas 

competências.  

Assim, posso dizer que enquanto EE tive o privilégio de participar e de organizar 

várias atividades desportivas. Estas ajudaram-me a compreender melhor toda a 

gestão e organização que está “em volta” dos eventos desportivos. Também 

considero que foi uma mais-valia para a criação e o desenvolvimento da minha 

relação com a restante comunidade educativa. Todas as atividades contribuíram 



120 
 

para a minha formação dando-me experiências únicas e enriquecedoras para a 

minha “mala docente”. Com estas interações constantes com a comunidade 

educativa consegui adquirir novos conhecimentos e novas competências, sociais 

e pessoais, que irão contribuir quer para a minha vida profissional quer para a 

vida pessoal pois existem valores que são idênticos para estas duas dimensões. 

Com esta participação na Comunidade Educativa, tenho a perfeita noção que fui 

parte ativa deste meio educativo conseguindo desenvolver competências e 

capacidades que não julgava deter. No meu corpo e pensamento predomina a 

sensação pertença a esta Comunidade. Mais uma sensação e experiência para 

a minha “mala docente”.  

4.2.1. Desporto Escolar 

“O desporto escolar apresenta-se, desta forma, como uma escola democrática, 

em que o processo e a estrutura são igualmente importantes, definindo a 

democracia como uma finalidade da ação da inovação e como um 

importantíssimo meio e formação do jovem. Esta perspetiva aponta para uma 

necessidade: a de um desporto escolar traduzido, aplicado a si próprio, a 

definição da escola como um local de elaboração de projetos que devem ser 

vividos de forma cooperativa, através da gestão coletiva.” (Carvalho, 1987, pp. 

33) 

Marques (2011) afirma que o desporto escolar (DE) é um processo educativo no 

contexto escolar que promove o desenvolvimento das competências sociais e 

relacionais. É essencial que este esteja integrado, de forma articulada e 

continuada, no conjunto de objetivos específicos da ação educativa. Por vezes, 

esta é a única possibilidade, para muitos alunos, de praticarem uma atividade 

desportiva formal e contextualizada.  

“Um dos objetivos do desporto escolar consistirá em contribuir para que a escola 

se transforme num meio com vida social significativa. Ou seja, num local que o 

aluno sente como sei e lhe diz respeito e não se fechando sobe si mesmo 

liquidando a coerência indispensável da existência do indivíduo: para este os 

limites da escola na podem estar nos muros que a rodeiam, nem eles podem 

constituir obstáculo para transportar para o interior aquilo que já adquiriu no 

exterior.” (Carvalho, 1987, pp. 33) 
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Uma das atividades de caráter obrigatório, no EP, é ser parte integrante do DE 

da escola. O EE deve acompanhar de perto toda a organização, gestão e 

desenvolvimento desta grande dimensão educativa. A minha participação foi 

inteiramente voluntária tendo a possibilidade de escolher qual a modalidade que 

gostaria de acompanhar durante o ano de EP. Esta participação contribuiu para 

o meu desenvolvimento enquanto profissional por ser um projeto que tem um 

valor significativo no desenvolvimento do aluno e por ser um processo que me 

enriqueceu com varias experiências pelas quais não passaria se a minha 

intervenção tivesse ficado, somente, pela lecionação de aulas.  

“Uma das tarefas o EE no ano de EP é acompanhar o DE. É uma área que várias escolas 

desenvolvem pois é uma forma de afiliar, os alunos, à prática de um desporto fora das aulas de 

EF. Aqui podem estar alunos federados e não federados. Deve ser um lugar onde o principal 

objetivo seja a afiliação dos alunos à prática desportiva bem como o desenvolvimento pelo gosto 

desta mesma.” 

(Diário de Bordo – DE Natação, outubro de 2016) 

 

Esta instituição não tem muita oferta no que diz respeito às modalidades 

presentes no DE. Os espaços e a disponibilidade dos professores são fatores 

que influenciam toda esta organização e gestão. Para um melhor 

acompanhamento e desenvolvimento deste projeto, em seio de reunião de grupo 

de EF foi nomeado um coordenador responsável pelo DE. Também foi neste 

mesmo seio que se definiu as modalidades que iram estar presentes no ano 

letivo 2016/2017. Assim, as modalidades escolhidas foram a natação, o boccia, 

o basquetebol e a dança. Na modalidade de natação havia dois professores 

responsáveis e nas restantes modalidades apenas um. Esta distribuição esteve 

relacionada com o número de equipas e/ou grupos de equipas. Como queria 

perceber o melhor como era feita a distribuição das equipas do DE pelos 

professores comecei a questionar o PC e o coordenador do DE. Percebi, 

rapidamente, que os professores aceitavam as equipas do DE para terem 

redução no horário escolar e não por paixão pelo Desporto, por querem lecionar 

aquela modalidade. Tinham segundas intenções. Foi triste perceber que, a 

maioria dos professores, já não tinham paixão pelo Desporto nem vontade de 

lecionar. Ao longo do EP foi possível visualizar que os professores já não tinham 
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a sua “chama” acesa. A paixão pelo desporto e a “sede” de lecionar já há muito 

tinha esgotado. Porquê? Não sei, mas os principais prejudicados são os alunos, 

que não têm culpa de nada.  

Como disse anteriormente, tive a oportunidade de escolher a modalidade que 

gostaria de acompanhar. Optei por uma modalidade que, na minha vida 

académica, foi a modalidade em que tive mais dificuldades, mas com as pessoas 

certas foi possível adquirir e desenvolver as competências e capacidades 

específicas desta modalidade, bem como o gosto pela sua prática. Assim, decidi 

que seria a natação a minha companheira nesta viagem. Com esta escolha sabia 

que iria ter que pesquisar, procurar e relembrar alguns conceitos e métodos de 

aprendizagem. Teria que fazer trabalho de casa uma vez que não era a minha 

modalidade de eleição. No entanto, sabia que esse trabalho de casa iria ajudar-

me no desenvolvimento de estratégias de ensino e na criação de situações de 

aprendizagem inovadoras e diversificadas. Também, com a necessidade de 

pesquisar e de procurar conhecimentos, a minha “Mala docente” iria ficar 

enriquecida nesta modalidade. Como refere Rink (1993), para um bom ensino, 

os professores devem conhecer bem a matéria e o ambiente de ensino. Como é 

óbvio, os professores não podem lecionar o que não sabem. Estes devem estar 

seguros e confiantes dos conhecimentos que transmitem aos seus alunos, bem 

como devem ser portadores do conhecimento mais atualizado e recente 

devendo, sempre, proporcionar as melhores aprendizagens possíveis aos 

alunos.  

 “Com isto, sinto que para o primeiro treino de natação consegui responder bem às minhas 

perspetivas e levo comigo mais um conjunto de novas experiências. Também, senti que para 

proporcionar melhores e mais completas aprendizagens terei que rever e renovar os meus 

conhecimentos acerca deste desporto. Sinto que com este meio irei desenvolver a minha 

capacidade de observação e detenção de erros pois é um ambiente propício a isso. Vejo esta 

prática como uma possível ajuda para o futuro que aí vem.” 

(DE Natação, outubro de 2016) 

Logo no primeiro treino foi-me transmitido o objetivo da nossa intervenção no DE 

de natação e qual seria o nosso principal foco. O professor responsável, que por 

acaso era o coordenador do DE, realçou que o objetivo, este ano, seria a 

captação do maior número de alunos para os treinos. O principal foco era cativar 
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e envolvê-los na prática desportiva de natação. Em paralelo devia ser criada e 

desenvolvida uma relação de confiança e cumplicidade entre todos os 

intervenientes da atividade. Também o gosto pela prática de natação e a sua 

importância para o ser humano deviam de ser aspetos a realçar nas interações 

com os alunos. Concordei, plenamente, com estes objetivos definidos pelo 

coordenador uma vez que, considero serem os principais focos a realçar num 

primeiro contacto do aluno com a prática desportiva. No entanto, outros aspetos, 

a meu ver, devem ser tidos em conta para o desenvolvimento da modalidade. 

Como estive ligada aos escalões de formação de Voleibol consigo perceber a 

dificuldade que existe em afiliar os alunos/atletas a um desporto e à sua prática 

regular. Contudo, deviam ser estes os principais objetivos do DE? Este também 

não é um projeto com competição e com objetivos quantitativos? Será que não 

podemos ver o DE para além da afiliação e do desenvolvimento do gosto da 

prática desportiva? Por exemplo, o que me foi dito em relação à postura a adotar 

nas intervenções é que esta devia basear-se em promover um bom clima entre 

os alunos e os professores. Que a exigência devia e tinha que estar presente 

nos treinos, mas que devíamos saber “equilibrar bem a balança”. O rigor e a 

exigência não deviam ser os principais valores a serem transmitidos e incutidos 

nas sessões de treino? Será que deve ser assim o pensamento do professor de 

EF face ao DE? Será que o DE só serve para afiliar os alunos? Não existe 

competição e esta não deve ser trabalhada? Será que não devemos ver o DE 

como uma alternativa ao desporto federado, onde as suas bases, valores e 

regras serão praticamente os mesmos? Não é este pensamento desadequado 

que está a acabar com a imagem e a atividade do DE? Este projeto deve ser 

outra preocupação das instituições escolares e do Ministério da Educação. 

Acredito que tem que existir uma “revolução educativa” no que diz respeito ao 

valor que é incutido no DE e na EF pelas escolas e por toda a sua comunidade 

educativa. Temos que lutar pela nossa disciplina e pela nossa profissão.  

No entanto, apesar de todas estas questões da essência do DE, senti-me e 

fizeram com que sentisse parte “da mobília” desde sempre. A descontração com 

que me puseram e o carinho que me foi dado, desde o primeiro momento, 

deixou-me relaxada, segura e confiante, sentimentos que, não estavam 

presentes minutos antes do encontro. O primeiro encontro foi marcado pela 
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insegurança e ansiedade de conhecer o contexto novo e os seus intervenientes. 

Como só tinha falado com o coordenador uma vez para o avisar que iria fazer 

parte da equipa técnica sentia-me bastante nervosa e muito fora da minha zona 

de conforto. Muitas dúvidas foram surgindo à medida que era “bombardeada” 

com todas as informações importantes para a minha participação neste projeto.  

Neste treino, fiquei logo responsável por dois alunos. Tinha receio de estar um pouco 

“enferrujada” pois já não estava neste meio há algum tempo. No entanto, consegui rapidamente 

e com a partilha de opiniões, entre todos os professores, detetar e incidir em alguns erros. Tentei 

transmitir as informações de forma clara e sucinta para que não ocorressem erros de 

compreensão. Em relação à minha postura, tentei ser exigente, mas ao mesmo tempo “mais 

relaxada” uma vez que o DE tem objetivos muito diferentes e próprios. Foi difícil por um lado, 

adotar esta postura uma vez que estou habituada ao treino e à sua, constante, exigência. No 

entanto, a meu ver, o facto de estar sujeita a vários contextos e ter que adotar várias perspetivas 

faz com que eu enriqueça, cada vez mais, as minhas capacidades e competências educativas e 

pedagógicas. 

(DE Natação, novembro de 2016) 

Lembro-me que estava imensamente curiosa e entusiasmada por saber como 

seria a competição. Sabia que a organização não seria a mesma do que estava 

habituada no Voleibol, mas estava ansiosa por descobrir. Fiquei surpreendida e 

um pouco triste quando me percebi que apenas iriam existir dois a três encontros 

de DE de natação neste ano letivo. Não sei se é normal na natação federada, 

mas devo confessar que fiquei desiludida, pois estava a contar com competição, 

pelo menos, uma vez por mês. Esta falta de competição no DE pode ser um fator 

que influencie, negativamente, a participação dos alunos neste projeto. Penso 

que se existissem mais encontros de DE a motivação, o empenho e a dedicação 

dos alunos e professores seria bem diferente.  

Hoje chego à conclusão que a minha participação e intervenção no DE ajudou-

me a refletir de forma crítica e construtiva sobre alguns aspetos envolventes na 

organização, gestão e dinâmica deste projeto. Com estas constantes reflexões 

e partilha de conhecimentos enriqueci o meu saber acerca do DE e da sua 

grande dimensão. Dúvidas e inquietações acompanharam-me ao longo deste 

ano e fizeram com que me apercebesse, na prática, que a verdade de hoje pode 

não ser uma verdade amanhã. E que é necessário que toda agente perceba isso 

para não estagnar no tempo. Foram reflexões constante e, por vezes, 
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inconclusivas. Com elas enriqueci a minha “mala docente”. Com elas criei, 

desenvolvi e adaptei muitas ideologias educativas provisórias e muitas 

estratégias e métodos de ensino. Com elas fui e sou melhor profissional. 

Posso concluir que, esta experiência no DE de natação, trouxe-me todo um 

conjunto de conhecimentos, estratégias e métodos de ensino aplicáveis ao 

espaço de aula, não só da modalidade de natação, mas, também, de todas as 

outras modalidades. Aproveitei todas as conversas, partilhas e conselhos que 

me eram dados, pelos professores responsáveis, para enriquecer a minha “mala 

docente” e, de certa forma, melhorar a minha ação pedagógica, no que diz 

respeito, por exemplo, aos feedbacks, à minha postura, às situações de 

aprendizagem aplicadas e, até mesmo, em relação à proximidade com os 

alunos. Estes professores defendiam a criação de uma relação próxima com os 

alunos, a aplicação de situações de aprendizagem diferentes, em que o aluno 

tivesse um papel ativo e fosse possível proporcionar um maior tempo de prática, 

e, também, a existência, durante o processo de aprendizagem, de um 

acompanhamento, por parte do professor, ao aluno. Tais ideologias, de certa 

forma, influenciaram e modificaram o meu pensamento, em relação ao processo 

de ensino, proporcionando-me, assim, várias dúvidas e, consequentemente, 

várias reflexões acerca do que seria melhor para a minha turma. Apesar de me 

identificar com as suas ideologias, devido à minha inexperiência, tinha, numa 

primeira fase, receio de aplicar, por exemplo, um processo de ensino “aberto” 

aos alunos pois não sabia como estes iriam reagir.  

Assim, todos estes momentos no DE, todas as conversas e partilhas com os 

professores, todas as reuniões de NE, todas as atividades desportivas, isto é, 

todas as situações que experienciei, de uma forma ou doutra, influenciaram a 

minha prática docente, pois ajudaram-me a construir o meu processo de ensino, 

bem como as minhas filosofias e crenças educativas. 

“Hoje no final do treino, no balneário, fiquei deitada no banco (mais uma vez) a pensar. . . O que 

é o DE? Que influência tem no aluno? Será que os valores e as ideias que estamos a transmitir 

em cada treino são os corretos? Ai ai, tantas dúvidas, e onde estão as respostas? Quando penso 

que tenho a certeza de uma coisa, outra questão surge e põe em causa o que já estava definido. 

Estou literalmente feita! “ 

(DE Natação, dezembro de 2016) 
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Estas “experiências aquáticas” foram mais um capítulo marcante no meu “Ano 

da Verdade”. 

4.2.2. Unidade de Educação Especial – Terças-feiras diferentes 

Foi proposto ao NE da FADEUP, por uma professora de EF ligada à educação 

especial, a sua integração num projeto de inclusão. Como o nosso PC tinha a 

turma que englobava estes “meninos especiais” fazia todo o sentido sermos nós, 

o seu NE, a participar neste projeto de inclusão. Devo confessar que, depois de 

passar o entusiasmo e a euforia, o medo e a dúvida surgiram: “Será que vou 

conseguir relacionar-me com eles? Será que os vou perceber? Qual é a melhor 

forma de lidar com estas situações?” Dúvidas e angústias, mais uma vez, 

apareceram. 

Este projeto consistia em promover a interação e a inclusão destes “meninos 

especiais” com a sua turma efetiva. A nossa participação seria nas aulas de EF. 

Teríamos que os ir buscar à sua sala, unidade de educação especial, e levá-los 

até ao espaço onde estava a decorrer a aula de EF lecionada pelo PC. 

“Assim, o que ficou decidido era que o NE da FADEUP iria, todas as terças-feiras de manhã, 

buscar alguns alunos e levá-los à sua aula de EF que estaria a decorrer.” 

(Diário de Bordo - Unidade, outubro de 2016) 

Nesta ida às aulas de EF estaríamos, sempre, acompanhados pela professora 

responsável do projeto. Com isto, penso que todos nos sentimos mais seguros 

e confiantes uma vez que não estávamos muito habituados a esta realidade e 

tínhamos medo que algum imprevisto ocorresse. Com estes “meninos especiais” 

é preciso ter muita atenção, pois, por vezes, são-nos transmitidos sinais de 

ocorrências de algumas situações problemáticas para as quais temos que estar 

preparados. A nossa inexperiência podia por em causa a sua segurança bem 

como o seu bem-estar.  

“A ida para a aula foi normal, ocorreu conforme o esperado. Esta aluna não mostra, muito, os 

seus sentimentos, nem se expressa. Na aula foi-me pedido para trabalhar mais a locomoção e 

por isso decidi caminhar por todo o pavilhão. No decorrer do “passeio” a Bi começou a 

manifestar-se de forma esquisita e diferente. Pareceu-me que não estava a sentir-se bem. De 

imediato chamei a professora que nos acompanha pois achava que algo estava de errado. 

Estava completamente assustada. Não queria que nada de mal acontecesse à aluna. Quando a 

professora chegou e presenciou os comportamentos da Bi verificou que não havia perigo 
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nenhum. A Bi estava simplesmente a mostrar a sua felicidade e a sua alegria. Um peso enorme 

saiu dos meus ombros e um sopro encheu o meu coração de contentamento. Foi um prazer 

proporcionar a esta aluna um momento de alegria. Obrigada Bi.” 

(Diário de Bordo – Unidade, novembro de 2016) 

Devo confessar que a minha inexperiência nesta área despertou uma certa 

curiosidade em perceber como era este tipo de “ensino”, como era feita a 

inclusão social e o que havia, de investigação científica, acerca desta dimensão 

educativa. Feita alguma pesquisa, recolhi estudos em que a sua essência tocava 

nos aspetos que pretendia conhecer e perceber melhor: a educação especial e 

a inclusão. Fiquei surpreendida com alguns pensamentos e comentários dos 

autores em relação às diferenças humanas. Pensava que já tinham sido 

ultrapassados os estigmas e os preconceitos criados para as pessoas 

portadoras de algum tipo de deficiência, mas parece que ainda estão muito 

presentes nas sociedades de hoje e o autor, Krug (2002, pp. 1) afirma isso 

mesmo: “A diversidade humana é muito ampla. Mesmo assim, existem pessoas 

que ainda não compreenderam, muito bem, as diferenças e as deficiências que 

todos possuem, gerando estigmas, preconceitos e impondo rotulações como é 

o caso das pessoas portadoras de necessidades educativas especiais”. As 

pessoas têm que perceber que certos comentários, “olhares” e juízos de valor a 

estas “pessoas especiais” podem magoar e entristecer o seu dia. Têm que 

perceber que, infelizmente, mais “pessoas especiais” existem no nosso mundo 

devido a vários fatores extrínsecos e intrínsecos. E por isso mesmo, cada vez 

mais devemos de ter uma mente aberta e perceber que por detrás destas 

“pessoas especiais” estão seres humanos que têm sentimentos e que sofrem, 

tal como nós, mas, também que são felizes. Apesar destes estigmas criados por 

mentes estagnadas e maldosas, existem pessoas, como as professoras e 

auxiliares, responsáveis da unidade, que todos os dias contribuem para esta 

felicidade gerada num contexto repleto de amor, carinho e cumplicidade. Foi um 

privilégio entrar na sala de educação especial e visualizar o ambiente criado, 

pelas responsáveis, para proporcionar momentos únicos e de pura felicidade a 

estes meninos.   

“Entramos na sala do ensino especial e fiquei deslumbrada. A sua decoração, o seu ambiente e 

todos os seus constituintes transmitiram-me calma, serenidade e segurança. Estes foram os 

meus primeiros sentimentos depois de aberta a porta. Sei que esta tranquilidade que a sala e os 
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seus constituintes transmitem deve, de alguma forma e em algum momento, ajudar, um 

pouquinho que seja, o dia destes meninos. O pouco tempo que estive na sala deu para perceber 

a paciência e o amor que é gerado entre estas paredes. E, acima de tudo, a forma como estes 

são tratados. Em momento algum vi irresponsabilidade e desprezo por parte dos constituintes 

(pessoal docente e não docente). Aquele meu sentimento de pena e de ter que tratar de forma 

diferente estes meninos passou, muito rapidamente. Estes meninos são alunos e devem ser 

tratados com tal. O que os difere dos outros ditos “normais” são algumas limitações motoras e/ou 

cognitivas.” 

(Diário de Bordo – Unidade, outubro de 2016) 

Admito que os primeiros contactos foram difíceis, em vários aspetos. Sinto que 

a formação de professores, nesta área, é muito débil. Poucas horas são 

disponibilizadas para esta matéria uma vez que, durante a nossa formação 

académica, só existe uma disciplina, Desporto e Populações Especiais, que 

aborde, de uma forma geral, alguns assuntos desta área. É uma abordagem 

simples e pouco profunda, proporcionando, apenas, alguns conhecimentos 

acerca das deficiências existentes e das modalidades praticadas por atletas com 

deficiência. Não nos é transmitido estratégias e métodos de ensino para estes 

alunos especiais. Posto isto, na nossa formação, não somos preparados para 

estas situações que cada vez mais estão presentes no dia-a-dia do professor. 

Com a minha pesquisa, percebi, também que a EF pode e tem um papel 

fundamental no desenvolvimento destes alunos. Como diz Krug (2002) esta 

pode ser uma área com o objetivo de desenvolver o ser humano através da 

atividade física. Também ajuda a desenvolver a consciência coletiva, a 

criatividade, a criticidade, o significado de cooperação e o sentido de cidadão. O 

autor acredita que esta disciplina deve ser flexível a ponto de atender a todos. 

Assim, fiquei com a ideia que através do desporto e da prática de atividade física 

estas pessoas podem melhorar as suas condições motoras, sociais e pessoais. 

No entanto, o professor tem que ter em consideração as características de cada 

um e de adaptar as situações de aprendizagens às suas limitações. Este deve 

conhecer o aluno em todas as suas dimensões. Nesta minha participação tentei 

que tal acontecesse.  

“Para o primeiro dia, o núcleo trouxe três alunas. Todas iguais, mas todas diferentes. Cada uma 

única à sua maneira. Todas com diferentes formas de se expressar e de comunicar. Cada EE 

ficou responsável por uma aluna. Eu fiquei com a Rafaela. Esta é uma rapariga linda. É das 
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pessoas mais queridas e carinhosas que conheci desde o início do período. Anda sempre com 

adereços no seu cabelo e os com os grandes olhos verdes a ver tudo e observar o seu redor. A 

Rafaela adora música e dançar. Como muitas raparigas da sua idade adora tudo do pai e dos 

irmãos Carreira. É uma aluna com algumas limitações motoras e cognitivas. Tentei, depois da 

nossa chegada à aula de EF, que esta interagisse com os alguns materiais desportivos, 

nomeadamente, bolas. Notei logo que ela adorava o ambiente em que estava. O sorriso não sai 

da sua cara. Os seus olhos corriam o espaço da aula bem como os seus colegas. Senti que 

estava “nas suas quintas”. Interagiu com os colegas lançando as bolas, falando com eles e 

mostrando-lhe, sempre, o seu sorriso. É uma aluna inteligente pois sabia as cores, os números 

e as modalidades que correspondia cada bola. Notava-se que já tinha estado em contextos onde 

aqueles materiais tinham estado presentes. Notei que esta aluna tem muita dificuldade em abrir 

as mãos, lançar e alguma dificuldade em agarrar. Os seus membros superiores são algo que 

devem ser trabalhados e exercitados para que esta não perca mobilidade.” 

(Diário de Bordo – Unidade, outubro de 2016) 

Para perceber melhor o conceito de “inclusão” e o que este englobava, fui, 

também, procurar o seu significado. Assim, segundo Freire (2008, pp. 5) a 

inclusão é “um movimento educacional, mas também social e político que vem 

defender o direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente 

e responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem aceites e 

respeitados naquilo que os diferencia dos outros.” Esta autora também defende 

que a inclusão garante que os alunos tenham uma educação de qualidade e que 

vivam experiências significativas, independentemente das suas caraterísticas e 

diferenças. Esta deve ser encarada como um novo modo de visualizar a 

diferença. A autora ainda nos diz que a inclusão assenta em quatro eixos 

fundamentais: é um direito fundamental, obriga a repensar a diferença e a 

diversidade, implica repensar a escola e pode constituir um veículo de 

transformação da sociedade. Apesar de tentarmos incluir estes alunos na turma 

e nas situações de aprendizagem foi bastante difícil que tal acontecesse. A meu 

ver, esta inclusão ainda não está muito bem conseguida por parte dos 

professores. Sinto que não existiu ajustamento nas situações de aprendizagem 

para estes alunos. Pode ser devido à sua inexperiência com estas situações e à 

falta de conhecimentos desta temática. Também sinto que a própria instituição 

não dá o devido apoio a estas atividades de inclusão. Foi notória esta 

insatisfação por parte das professoras destes alunos no que diz respeito à sua 

inclusão social. Até me lembro, de um comentário de uma das professoras 
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responsáveis, realizado na sala de aula quando se estava a discutir o que era 

realmente a inclusão destes alunos: “Não basta dizer que a escola é uma escola 

inclusiva, tem que mostrar que é, tem que aplicar este conceito. Tem que o ser!”. 

Assim, consegui perceber a dificuldade que é trabalhar com estas crianças. Ao 

longo do tempo fui adquirindo algumas competências que facilitaram a minha 

intervenção, mas mesmo assim, ainda hoje, me sinto um pouco “verde” no que 

diz respeito a este tipo de intervenção. Sinto que teria que realizar várias 

formações que possibilitassem o desenvolvimento de competências e de 

capacidades essenciais para este tipo de educação. A comunicação e a 

interação com estes alunos foram variando de aluno para aluno. Havia alunos 

muito acessíveis e outros menos, também devido às suas próprias caraterísticas. 

Notei poucas melhorias nas capacidades motoras destes alunos e até comentei 

com a professora responsável isso mesmo. E esta respondeu-me, com um 

sorriso na cara:” Vive cada pequena vitória como se fosse um grande feito. Estes 

pequenos “milagres” são poucos, mas são tao importantes para eles e para ti. 

Goza-os”.  

Assim, acabei esta minha intervenção de coração cheio e com mais algumas 

“lições de vida”. Os nossos problemas ao lado dos deles não são nada. Esta foi 

uma das grandes “lições” que tive logo nos primeiros tempos. Não nos podemos 

queixar do que temos ou do que não temos pois existe, quase sempre, alguém 

em piores condições que nós. Também, finalmente, percebi a importância de 

tratar cada pessoa como um ser único e individualizado. Esta é a principal 

ideologia que tem que estar presente nos professores, em todos. Com isto, é 

necessário que cada professor assuma o seu papel de educador, como diz Krug 

(2002), e com isto torne possível a verdadeira inclusão destes “alunos especiais”. 

Esta foi mais uma atividade que presenciei e que enriqueceu a minha vida 

pessoal e profissional. Influenciou as minhas ideologias e os meus valores com 

a constante descoberta e reflexão da diversidade do ser humano. Consegui 

ajudar a proporcionar momentos de pura felicidade a estes alunos. Saio 

realizada e com o dever cumprido. Obrigada por esta oportunidade “meninos 

especiais”.  

“No desporto não há rostos diferentes. Há rostos diversos! No desporto para 

Pessoas com deficiência não há diferença. Há diversidade! Há diversidade na 
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pessoa humana, acentuando-se a deficiência, mas a Pessoa. É-se diverso por 

muitas razões: pelo sexo, cor de pele, cultura a que se pertence, religião que se 

professa, caraterísticas motoras, sensoriais ou intelectuais que se têm, 

performance atingida, etc. São muitas a variáveis que expressam a diversidade, 

mas há só uma dimensão universal: ser-se Pessoa.” (Mesquita & Bento, 2012, 

pp. 277) 

4.2.3. Corta-mato 

O grupo de EF teve como função, desde cedo, elaborar um Plano de Atividades 

Anual (PAA) que englobava todo um conjunto de atividades que iriam realizar no 

decorrer do ano letivo. Este plano foi construído para dar a conhecer a toda a 

comunidade educativa as atividades propostas, bem como os dias da sua 

realização. Foi elaborado e discutido em seio de grupo com o intuito de melhorar 

as atividades de ano para ano. Uma dessas atividades que tem estado sempre 

presente no PAA é o Corta-mato. Para facilitar o trabalho que cada atividade 

confere, o grupo de EF arranjou uma estratégia que promove uma gestão e 

organização mais equilibrada e ao mesmo tempo mais colaborativa. Assim, cada 

atividade definida tem ao seu dispor dois ou três professores responsáveis pela 

mesma. Apesar de estarem definidos para cada atividade, todo o grupo de EF 

foi de, quase, presença obrigatória no dia da atividade definida.  

Assim, o Corta-mato foi organizado por dois professores mais antigos, o nosso 

PC e o coordenador do grupo de EF. Quando nos foi dito que no final do 1º 

período iria decorrer o Corta-mato, o meu NE ficou um pouco espantado, uma 

vez que a escola não tem muito espaço para a sua realização. Estávamos 

habituados, nos nossos tempos escolares, a ter muitos espaços verdes na 

escola e espaço para os alunos estarem, o que não acontece nesta instituição. 

Por isso mesmo, fiquei surpreendida pelo facto de realizarem esta atividade.  

Os professores responsáveis pela atividade tinham pensado realizar a mesma 

por fora da instituição, mas como isso requeria alguns meios obrigatórios não foi 

possível, assim, a sua organização. Optaram, por motivos de força maior, 

realizar a atividade na instituição, algo que já acontecera.   

“Este evento tem lugar na instituição, o que condiciona, bastante, a sua organização e elaboração 

por parte dos professores. Como a instituição não tem muito espaço exterior verde, o percurso 
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desta atividade é condicionado. Este ano tinham pensado em elaborar um percurso que 

englobasse, também, o espaço exterior à escola ou, até mesmo, num parque perto da escola. 

Estas duas hipóteses requeriam meios obrigatórios (por exemplo, polícia, etc) e indispensáveis 

bem como o contacto com a Junta de Freguesia de Águas Santas e a Câmara da Maia. Como 

foi pensado, muito em cima da hora, não foi possível contactar todas as entidades precisas para 

a sua realização. Assim, o evento teve, mais uma vez, lugar na instituição sendo que o percurso 

foi elaborado e construído de forma a que, os alunos, não saíssem da escola.” 

(Corta-mato, dezembro de 2016) 

Todos os professores colaboraram de alguma forma na atividade quer na sua 

organização quer na sua construção. A construção diz respeito à criação de 

certos elementos, pouco prováveis, para o melhoramento do percurso e para 

uma otimização da atividade dos alunos. Visto que a escola tem pouco espaço 

“livre” foi necessário construir “pequenas rotundas” em certos espaços para, os 

alunos, conseguirem realizar o percurso de forma eficaz.   

“Assim, o percurso foi executado por toda a escola e teve, até, alguns pontos mais “criativos”. 

Estes pontos criativos existiram, pois, foi necessário construir algumas rotundas e “pontes” para 

a passagem dos alunos para, estes, completarem uma volta e para terem uma distância idêntica 

à da prova. Foi fantástico ver as caras de felicidade e de entusiasmo dos alunos quando viram 

que até rotundas havia no percurso do corta-mato. Algo de diferente foi motivador para os alunos. 

É tão bom ver a alegria nos olhos dos “pequenitos”. 

(Corta-mato, dezembro de 2016) 

Nesta atividade o NE teve como função registar as chegadas dos alunos dos 

diferentes escalões. Estes momentos eram sempre complicados devido ao 

número elevado de participantes. Esta grande adesão deveu-se em grande parte 

aos escalões mais jovens. Os mais novos “devoraram” sempre todas as 

atividades do grupo de EF. Só tenho pena que com o tempo este gosto pela 

prática desportiva vá-se perdendo, chegando ao ensino secundário já sem o 

“bichinho” do desporto. A tarefa que nos foi atribuída foi realizada da melhor 

forma possível. Trabalhamos, juntamente com todos os intervenientes para que 

o Corta-mato se realizasse com sucesso. Este sucesso, em grande parte, foi 

assegurado pela ajuda que os estudantes dos cursos profissionais nos deram na 

organização e gestão da atividade. Os professores destes alunos aproveitam as 

atividades organizadas pelo grupo de EF para reduzir as horas que estes têm 
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que realizar na componente prática do seu curso. Assim, e devido a este fator 

foi possível criar uma boa relação com os mesmos.  

O que me surpreendeu mais neste evento foi o elevado número de situações 

médicas que ocorreram. Estas situações foram desde a falta de ar até entorses. 

Como estava presente um carro de bombeiros houveram situações que foram 

possíveis de controlar. No entanto, houve outras em que foi necessário a 

deslocação até ao centro hospitalar. 

“Alguns conseguiriam controlar a situação e não foi necessário a deslocação ao hospital, outros 

tiveram mesmo que se deslocar à instituição médica. Percebi pelos comentários, dos 

professores, que nunca fora o número de baixas tão elevado. No entanto, toda a situação foi 

controlada e bem organizada por parte dos bombeiros e das docentes.” 

(Corta-mato, dezembro de 2016) 

Todas as situações médicas que foram surgindo nesta atividade levaram-me a 

pensar se os alunos têm uma preparação adequada para este tipo de eventos. 

E, acima de tudo, se estão bem fisicamente e psicologicamente para a sua 

realização. Sei que os alunos da nossa turma partilhada foram preparados para 

esta prova, mas e os outros? 

“Ao ver a prova senti que muitos alunos não foram preparados para a sua realização. A sua 

fadiga e a sua falta de noção de ritmo elevaram os níveis de cansaço logo nos primeiros metros. 

Será que a preparação não devia de ser uma preocupação para os professores de EF visto que, 

desde cedo, sabem da realização do Corta-mato? Será que o descontentamento por não 

conseguir realizar a prova e a sua falta de confiança para a mesma não vêm da não preparação 

da prova? Estas questões devem ser pensadas, discutidas e refletidas no seio de grupo para, se 

possível, aumentar, ainda mais, a adesão à atividade” 

(Corta-mato, dezembro de 2016) 

Tirando esta “problemática médica” esta foi mais uma experiência que 

enriqueceu a minha “mala docente” e que me ajudou a desenvolver, um pouco 

mais, as minhas capacidades organizativas e de gestão de atividades. Também 

promoveu momentos de decisão rápida e concisa para o solucionamento de 

problemas de momento. Já tinha estado presente num evento de Corta-mato, 

mas apenas como participante. Foi importante e esclarecedor para mim ver o 

“outro lado da moeda” e perceber todas as questões que estão por detrás destas 
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grandes atividades. Agradeço ao grupo de EF por mais um momento único de 

aprendizagem!  

“Mais uma vez o grupo de EF esteve no seu melhor dando asas à boa disposição contagiante e 

ao bom humor. A imagem do grupo EF não foi “desfocada”, toda a gente viu e sabe quem foi e 

é “ a gente do Desporto”.  

(Corta-mato, dezembro de 2016) 

4.2.4. Torneios Escolares 

No decorrer de todo o ano letivo o grupo de EF organizou torneios de várias 

modalidades. Apesar da grande adesão em todas as atividades foi notório pelos 

comentários e pelas conversas “de corredor” que, os alunos, estavam 

desmotivados e descontentes: “São sempre as mesmas modalidades, que 

seca”. Com conversas que tive com outros professores percebi que, em todos 

os anos, as modalidades eram as mesmas, não existia nada de novo. Parecia 

que não queriam fazer nada de diferente. Tinham medo? Não queriam ter 

trabalho? Não sei, só sei que a adesão, principalmente, dos escalões mais 

velhos foi, sempre, baixa em todas as atividades. Este facto pode ser devido à 

falta de criatividade e inovação.  

“Os mais novos aderem e participam mais nas atividades desportivas. Também, o fato de 

existirem sempre os mesmos torneios e as mesmas atividades torna-se desmotivador para os 

mais velhos uma vez que estes querem é coisas inovadoras. Os professores têm que arranjar 

atividades diferentes e inovadoras para motivar e envolver, os alunos, nas práticas. Acredito que 

o factor de os professores de EF terem, quase todos, uma certa idade seja um ponto a favor 

desta falta de diversidade e de inovação. Muitos, a meu ver, já não estão motivados para a prática 

docente e por isso é que não evoluem ou, simplesmente, não são criativos nem tentam ser. 

Ficaram estagnados no tempo…” 

(Torneio de Basquetebol, fevereiro de 2017) 

No PAA estavam previstos quatro torneios que iriam estar a cargo do grupo de 

EF. Já neste PAA estava definido as datas, bem como os ciclos de ensino que 

podiam participar em cada torneio.  

“Nesta instituição em que estou inserida existe a tradição da ocorrência de vários torneios. Esta 

“ação desportiva “é um ponto forte desta instituição e pretende a afiliação dos alunos à prática 

desportiva bem como ao desenvolvimento do gosto pelo Desporto.” 

(Torneio de Basquetebol, fevereiro de 2017) 
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Esta definição de ciclos foi uma estratégia que o grupo de EF adotou para anular 

alguns comportamentos menos impróprios na prática desportiva e também para 

assegurar que cada ciclo de ensino teria as mesmas oportunidades de 

participação. Como é uma escola, que sempre abrangeu imensos alunos, que 

foi o que sucedeu neste ano, se cada torneio fosse aberto a todos os alunos, em 

termos de gestão e de organização, seria quase impossível realizar a atividade. 

Todos os eventos desportivos desenvolvidos foram condicionados pelos 

espaços e pelos materiais, quer na sua gestão quer na sua organização.  

Assim, em março de 2017, realizou-se o torneio de Basquetebol e Voleibol. No 

torneio de Basquetebol, os ciclos a participar foram os 2º e 3º e no de Voleibol 

foram o 3º e Secundário. Foram duas atividades que nos mostraram o porquê 

destas atividades nas escolas, o porquê de envolver os alunos nas atividades 

desportivas.  

“Nestes dias de torneios, o clima gerado no pavilhão desportivo é extraordinário. As bancadas 

cheias e os cânticos gerados na multidão “são de outro mundo”. É um ambiente completamente 

diferente do que é habitual naquele pavilhão. A felicidade e a cumplicidade nos rostos dos alunos 

transmitem-nos sentimentos de satisfação e de realização. É esta uma das nossas missões 

enquanto professores de EF: fazer com que os alunos, através do desporto e com o desporto, 

sejam felizes.”  

(Torneio de Basquetebol, fevereiro de 2017) 

Com este torneio reparou-se que, no grupo geral de participantes, o nível de 

desempenho nesta modalidade era elevado. Havia alunos que eram federados 

nesta modalidade e isso fez com que o nível de jogo fosse mais elevado do que 

o habitual. Também, nesta atividade, mais uma vez foi possível contar com a 

ajuda de outros elementos extra grupo de EF. Alunos de cursos profissionais e 

alunos que estavam a apoiar os seus colegas pediam para ajudar na 

organização. Uma situação que me deixou deslumbrada foi quando, na parte da 

tarde, olho para os campos e em vez de estarem os professores de EF a arbitrar 

os jogos, como o costume, estavam os alunos, felizes e entusiasmadíssimos por 

terem uma função. Foi neste momento que percebi a envolvência que estas 

crianças e jovens têm com estas atividades, apesar de serem repetidas de outros 

anos. É por estas pequenas vivências, simples e fácies, que os professores de 

EF têm que incentivar a sua realização mais regularmente. Também, neste 
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torneio foi possível contar com a parceria de um clube de Basquetebol federado 

da região (C.P.N. Basquetebol). Esta iniciativa foi tida pelo próprio clube que 

mostrou interesse em, de alguma forma, mostrar o seu clube e a sua história. 

Atletas seniores e treinadores foram elementos essenciais para aumentar, ainda 

mais, o entusiasmo dos participantes e, também, para ajudar em questões de 

logísticas. Acredito que estas iniciativas, sempre que possíveis, devem estar 

presentes nas atividades desportivas. Com isto, a relação Escola e Clube pode 

ser fortalecida, tirando, assim, proveito ambas as partes intervenientes. Como 

diz Bento (1991, pp. 7) “Desporto na escola e no clube é um problema de 

orientação e regulação da atividade desportiva de forma que esta forneça em 

todos os níveis etários o contributo possível para o desenvolvimento da 

personalidade individual – contributo decorrente da complexidade hierárquica 

das formas que a actividade desportiva reveste”. Este ainda diz que “Desporto 

na escola e desporto no clube não constituem domínios isolados, independente 

um do outro. Pelo contrário, apresentam, em múltiplos aspectos, grandezas 

interdependentes e mutuamente condicionantes. Ambos surgem num 

relacionamento direto. Os seus objetivos sobrepõem-se parcialmente, se bem 

que as respetivas tarefas sejam de perspetivar de modo algo diferente.” Com 

isto, o aluno é o principal beneficiário, uma vez que dois dos seus maiores 

contextos são “aliados” e contribuem para o seu crescimento e desenvolvimento. 

Contudo, também não é correto afirmar que o desporto e a prática desportiva na 

escola têm que estar totalmente vinculada e direcionada para o desporto no 

clube. E Bento (1991, pp. 7), afirma isso mesmo: “Por isso a referida «aliança 

pedagógica» será mais apropriada para caraterizar as funções e relações entre 

as aulas de Educação Física e o Desporto Escolar.” Infelizmente, no torneio de 

Voleibol, não foi possível contar com a participação de nenhuma entidade 

desportiva extraescolar. Esta situação pode existir, por vezes, devido à falta de 

divulgação extraescolar ou até pela falta de interesse por parte dos clubes da 

região. Acredito que se o PAA fosse um documento mais divulgado por toda a 

comunidade educativa e por toda a região, de alguma forma, iríamos ter mais 

participações, nas atividades desportivas, de outras entidades que reconhecem 

o Desporto como algo essencial e imprescindível na vida do ser humano. Neste 

torneio o nível de desempenho dos alunos foi muito baixo, “caótico”. Como é a 

“minha modalidade” foi muito complicado visualizar alguns jogos e alguns 



137 
 

comportamentos que os alunos tinham em jogo. A sua falta de conhecimento do 

jogo e de algumas regras específicas da modalidade fizeram com que pensasse 

como seriam as aulas de EF de Voleibol. Será que os professores se preocupam 

por ensinar as regras e transmitir, de forma correta, os conhecimentos 

específicos de cada modalidade? Não sei. Só sei que para alunos de 3º ciclo e 

secundário o nível era muito baixo.  

“Como é o meu desporto de eleição, o meu interesse, é muito maior. Apesar de estar bom 

ambiente e haver uma grande adesão, por parte dos alunos, o nível de jogo foi muito, muito, 

baixo. Era, às vezes, até complicado ver algumas jogadas e alguns jogos. Doía ver aquele tipo 

de jogo.”  

(Torneio de Voleibol, fevereiro de 2017) 

Esta situação foi comentada em conversa com outros professores de EF e 

ambos concordamos que algo se passava pois, os alunos não estavam a adquirir 

as competências e as capacidades que deviam nas modalidades. Algo devia e 

tinha que ser mudado e melhorado.  

Apesar de alguns imprevistos, ambos os torneios correram conforme previsto e 

planeado. A adesão superou as expectativas do grupo, bem como do diretor da 

escola que foi um elemento presente, em quase todas as atividades educativas. 

A envolvência dos alunos participantes e não participantes fez com que fosse 

criado um ambiente repleto de sensações únicas e fantásticas. As “bancadas 

vivas” deixaram o grupo de EF fascinado e realizado por mais um sucesso 

desportivo.  

No mês de março realizou-se o torneio de Futebol e no mês de abril o de 

Andebol. O torneio de Futebol foi criado para o 2º ciclo e o de Andebol para o 

ensino secundário. Em todos os torneios, o grupo de EF e os NE estiveram 

presentes e ajudaram no funcionamento dos eventos desportivos organizados. 

Também nestes dois, a adesão por parte dos alunos foi bastante acentuada. 

Contamos com o apoio, novamente, dos cursos profissionais e de alunos que 

pediram para ajudar na organização. Com isto, mais uma vez foi conseguida a 

envolvência de todos os intervenientes no evento desportivo e, assim, a criação 

de um bom ambiente desportivo.  
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“A “bancada viva” esteve, mais uma vez, presente durante todo o torneio. O entusiamo por parte 

dos alunos e a sua envolvência fizeram com que o torneio fosse um sucesso. O fato de este 

torneio estar direcionado para o 2º ciclo fez com que o empenho, a motivação e o ambiente 

gerado fosse diferente dos outros torneios. Os mais novos vivem mais e gostam mais destas 

atividades e destes momentos do que os mais velhos. É fascinante, para nós professores de EF, 

presenciar estes momentos de vivência do Desporto em todas as suas dimensões. É gratificante, 

para os profissionais do Desporto, a existência destes momentos. É para esta envolvência e 

vivência do Desporto que nós fazemos o nosso trabalho e o devemos fazer o melhor que 

conseguimos.” 

(Torneio de Futebol, março de 2017) 

No torneio de Futebol, o nível de desempenho por parte dos alunos era bastante 

elevado. Dava gosto de visualizar todos os movimentos que os alunos 

realizavam. Era possível verificar a sua sabedoria, perspicácia e “desenrasque” 

desportivo. Para ser sincera, já estava à espera que tal acontecesse devido à 

grande dimensão que é o Futebol e à sua grande publicidade. Hoje em dia todos 

querem ser e ter um “Cristiano Ronaldo”. Fico com pena que outras modalidades 

não tenham a mesma oportunidade e o mesmo investimento que o Futebol. 

Nesta atividade foi possível contar com a presença dos “pequenitos” da turma 

partilhada. O seu entusiasmo e a sua “sede” de jogar eram visíveis em seus 

olhos.  

“Este torneio teve a participação da nossa turma partilhada, os “pequenitos”. Apesar ainda não 

existir ligação entre mim e eles, uma vez que só no terceiro período é que são “meus”. No 

entanto, sinto-me orgulhosa e feliz por os ver participar nestas atividades bem como noutras, o 

corta-mato. Revela que a turma, no geral, aprecia e gosta de Desporto bem como de todos os 

valores intrínsecos a este. Fico contente por eles, desde cedo, se envolverem nas atividades 

desportivas que a escola propõe e vivenciá-las ao máximo. Nota-se que são competitivos e que 

gostam destes espetáculos desportivos.” 

(Torneio de Futebol, março de 2017) 

Neste torneio, o NE da FADEUP teve um papel muito importante no decorrer de 

todo o dia. Ficamos responsáveis pelos quadros competitivos e pela sua 

atualização. Considero que foi um “treino” para a nossa atividade de núcleo e 

também um exemplo do que resulta ou não num torneio. Os quadros 

competitivos e toda a disposição dos campos no pavilhão fez com que nós 

refletíssemos como iria ser com o nosso evento. Queríamos que fosse ainda 

melhor que estes torneios.  
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Em relação ao torneio de Andebol tivemos uma grande adesão por parte das 

turmas do secundário. Como em todos os torneios realizados a adesão por parte 

dos alunos foi sempre acentuada. A gestão e a organização dos espaços e dos 

quadros competitivos tiveram que ser diferente dos outros uma vez que, os jogos 

eram em campo inteiro. Esta condicionante fez com que o torneio, no seu geral, 

fosse mais demorado. No entanto, o envolvimento dos alunos na arbitragem e 

na organização desta atividade fez com que surgissem momentos muito ricos de 

conversas e de partilhas entre alunos e professores. Notei que estes momentos 

podem fortalecer as relações dos professores com os alunos, bem como incutir 

o gosto pela prática desportiva. E notei isso mesmo. Para mim foi muito bom 

perceber estas interações que existem entre todos os elementos da comunidade 

educativa. Estas ajudam na construção de um clima de trabalho em que o 

principal foco é a aprendizagem do aluno e o seu gosto pelas aulas de EF. 

“Ao longo do dia foi magnífico observar, de perto, o carinho que os alunos têm pelos seus 

professores, bem como a sua vontade de ajudar em todas as atividades. As gargalhadas geradas 

nas conversas contagiavam toda a gente. Tenho pena que não possa ter muitos destes 

momentos. Quer dizer, tive-os e tenho ao longo deste ano de EP, mas é triste que não volte a 

ter tão cedo.” 

(Torneio de Andebol, março de 2017) 

Este foi o torneio que, devido à sua organização e gestão, não requereu muitos 

recursos humanos. O grupo de EF funcionou mais como um suporte à 

organização, mas também como um “animador” do evento. A meu ver, foi mais 

um evento conseguido e isso pôde ser visto, constantemente, nas caras dos 

participantes e de toda a comunidade educativa. Mais um sucesso para a “caixa” 

do grupo de EF.  

Com estes quatro torneios organizados pelo grupo de EF notei que, apesar de 

as modalidades serem as mesmas, os alunos gostam que estes se realizem. 

Como é óbvio criticam e transmitem a sua opinião acerca das coisas, mas no 

final de tudo acabam por participar. Será que estas crianças e jovens não 

merecem ser recompensados? Será que não merecem inovação e diversidade? 

Estes sucessos adquiridos em todos os torneios não podem ser esconderijos 

para a falta de inovação. Não nos podemos esconder atrás destes, na espera 

que mais aconteçam sem qualquer esforço. Há que inovar e que diversificar, só 
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assim conseguimos a tal “afiliação” do aluno ao Desporto e à prática de atividade 

física regular. Cabe ao professor encontrar o seu elemento e assim colocar em 

todas as suas ações educativas paixão, dedicação e esforço.  

“Sem as oportunidades certas, podemos nunca vir a saber quais as nossas 

aptidões ou quão longe elas nos levariam... As aptidões não se tornam 

necessariamente evidentes, a não ser que surjam oportunidades para as 

usarmos. A consequência disso é que podemos nunca chegar a descobrir o 

nosso verdadeiro Elemento. Tudo depende das oportunidades de que dispomos, 

das oportunidades que criamos, de como as aproveitamos e se as 

aproveitamos.” (Robinson & Aronica, 2010, pp. 36)  

4.2.5. Atividade de Núcleo de Estágio – “Badescas” 

Logo nos primeiros momentos do EP, o PC avisou-nos que o NE da FADEUP 

teria que realizar uma atividade/evento desportivo. Esta atividade teria lugar no 

segundo ou terceiro período, consoante a nossa preferência. Toda a 

organização, logística e gestão estava ao nosso encargo, tendo, como é óbvio, 

a ajuda do grupo de EF no cumprimento da atividade. Também a escolha desta 

atividade devia ser decidida pelos três elementos constituintes do NE. A decisão 

foi bastante complicada. Admito que a nossa vontade de inovar e de trazer um 

evento desportivo diferente fez com que a nossa indecisão aumentasse. Não 

sabíamos o que realizar. No entanto, de repente, após a reunião de NE que se 

realizava todas as terças-feiras, no meio de uma diversidade de ideias e de 

eventos partilhados, surgiu o nosso “bebé”. Aí ficou decidido qual a atividade que 

iriamos realizar, bem como o seu nome. Assim, o NE da FADEUP iria 

proporcionar não só aos alunos, mas também aos professores, um torneio de 

Badminton, o “BADESCAS”. Críamos o nome deste torneio com a junção da 

modalidade que iria estar presente, o Badminton com a sigla da instituição, 

AESCAS. Esta atividade nunca fora realizada anteriormente e por isso mesmo o 

entusiasmo por parte do PC foi imenso. Optamos por abrir as inscrições, 

também, aos professores pois nunca tinha sido realizado um torneio em que 

englobasse os professores. Consideramos que seria uma forma de proporcionar 

bons momentos ao grupo de EF, fortalecendo a sua relação e a sua partilha de 

experiências. No entanto, apesar ter estado aberto a todos os professores do 

Agrupamento de Escolas de Águas Santas, apenas os professores de EF da 
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Escola Básica e Secundária de Águas Santas participaram. Devo confessar que 

apesar de estar à espera que tal acontecesse fiquei uma pouco desiludida e 

frustrada com esta situação. Não percebo porque é que professores de outras 

áreas não se “aventuram” a participar em algo novo e assim sair da “sua caixa”. 

Incentivam os alunos para a prática desportiva e são os primeiros a dizer que 

não a estas iniciativas. Vamos combater uma sociedade sedentária com estas 

atitudes? Tenho a certeza que se fossemos presenciados com professores de 

outras áreas o ambiente da atividade tinha sido mais enriquecedor para todos. A 

cumplicidade e a interação gerada no seio da atividade, entre professores e 

alunos, teria sido maior. Tenho pena que alguns professores tenham, ainda, 

medo de sair da sua zona de conforto e de serem desafiados para algo novo na 

sua atividade.  

Devo confessar que o ambiente de competitividade, de cumplicidade e de 

companheirismo gerado pelo grupo de EF foi uma grande conquista para o NE. 

Nunca tal tinha sido visto noutros torneios. Uma decisão difícil de tomar foi a 

escolha da data do torneio. Tivemos alguma dificuldade devido às nossas 

atividades profissionais extraescola, às atividades escolares que existiam e, 

também, à época de testes dos alunos. No entanto, chegamos à conclusão que 

a atividade ficaria para o dia 5 de maio de 2017. Iria estar aberto a todos os ciclos 

de ensino com inscrições limitadas. Foi necessário colocar inscrições limitadas 

por causa da gestão do tempo e do espaço disponível.   

Assim, após definidos alguns parâmetros essenciais do torneio era necessário 

começar a procurar alguns patrocínios para proporcionarmos outras ofertas aos 

alunos e aos professores. Elaboramos uma lista de possíveis “candidatos” e 

fomos ao seu encontro. Após várias visitas e muita persistência da nossa parte 

conseguimos algum valor monetário de vários estabelecimentos da zona da 

Águas Santas, bem como algum contributo de bens-alimentares. Estes bens 

alimentares foram uma mais-valia pois queríamos distribuir, por cada aluno, um 

pequeno lanche e foi possível. Assim, com a ajuda monetária foi possível 

comprar t-shirts para os elementos da organização, para todo o grupo de EF e 

para os primeiros classificados do torneio, de todos os anos. Também, 

conseguimos disponibilizar um pequeno lanche a cada aluno que era constituído 

por uma sande e uma garrafa de água. Penso que, todos estes patrocínios 
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conseguidos para o torneio contribuíram para o enriquecimento de toda a 

atividade desportiva.  

No que diz respeito à divulgação e publicidade do torneio criamos alguns posters 

(Anexo IV) e panfletos que foram afixados e distribuídos por toda a instituição. O 

PC também chamou a atenção para a realização de um pequeno convite para 

alguns membros constituintes da comunidade educativa, como por exemplo a 

Associação de Pais e de Estudantes, o Conselho Geral e alguns membros da 

Direção. Este convite foi entregue pessoalmente a quase todos os elementos. 

Também o facto de não ter havido aulas de EF, no dia do torneio, fez com que 

fosse possível direcionar o pessoal não docente, responsável das instalações 

desportivas, para o espaço da atividade.   

Organizamos a competição de forma a termos o maior número de jogos 

possíveis dando, assim, muito tempo de prática aos alunos. Dispusemos o 

pavilhão municipal desportivo de forma a termos seis campos de alunos, que se 

encontravam nas extremidades, e o campo dos professores no espaço central. 

Também foi elaborada uma escala dos professores constituintes do grupo de EF 

com o intuito de haver gente suficiente na parte da manhã e na parte da tarde. 

Todos mostraram a sua disponibilidade para colaborar no que fosse necessário. 

Tivemos o apoio, mais uma vez, dos alunos dos cursos profissionais na 

organização e realização do torneio, bem como em qualquer tarefa que fosse 

preciso realizar. A colaboração dos professores de EF estava mais direcionada 

para a arbitragem dos jogos uma vez que, era necessário no mínimo seis 

professores árbitros para os seis campos de alunos. Na parte da manhã tiveram 

essa função, contudo quando chegaram os alunos dos cursos profissionais, 

foram eles próprios os árbitros. Realizou-se uma pequena reunião onde foram 

explicadas as regras do torneio e algumas particularidades desta modalidade. 

Com isto, os professores ficaram mais livres para desfrutar de todo o torneio e 

os alunos puderam participar, ativamente, na atividade, como tanto gostam. 

Ficamos muito sensibilizados com a adesão ao “BADESCAS”. Não esperávamos 

tantas inscrições por parte dos alunos, mas creio que o facto de ter sido uma 

modalidade nova cativou-os para a sua participação. 
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“As “bancadas vivas” voltaram a aparecer, mas agora fomos nós os responsáveis pela sua 

chegada. É bom sentir que fomos a causa de algo extraordinário.”  

(Diário de Bordo – Atividade de NE, maio de 2017) 

 Em termos de competição, os feedbacks dos alunos e de toda a comunidade 

educativa foram positivos, bem como em termos de organização e gestão de 

toda a atividade. Como tínhamos tudo muito bem estruturado e pensado foi fácil 

a sua aplicação. Não tivemos imprevistos inesperados nem situações mais 

problemáticas. Contamos com a visita da nossa PO, na parte da manhã. Esta, 

também, participou ativamente na atividade uma vez que realizou umas 

pequenas passagens de rede com outro professor, no campo central. Devo 

confessar que a competição dos professores foi o “auge” do torneio.  

“Estava a assistir ao jogo da final, no campo dos professores, quando de repente vejo um “bando” 

de alunos, em correria, na direção do campo. Sentam-se, cruzam as pernas e ficam especados 

a ver a qualidade do jogo. Estavam admiradíssimos com o nível de jogo dos seus professores. 

Lá no fundo estavam orgulhosos, eu sei.”   

(Diário de Bordo – Atividade de NE, maio de 2017) 

Para além de estar nervosa por realizar o torneio, aquele “bichinho” do jogo e da 

vontade de querer jogar esteve sempre presente. Por vezes, até me esquecia 

que era um elemento da organização. 

“Houve momentos do dia que só queria jogar, parecia uma aluna. Sei que não podia esquecer 

as minhas funções e responsabilidades, mas era tão bom sentir um “turbilhão” de emoções 

disponibilizadas pelo jogo. E eu queria aproveitá-las ao máximo. Sentia-me uma criança livre e 

com “sede” de jogar. Ai meu Deus estou a ficar tão velha . . .” 

(Diário de Bordo – Atividade de NE, maio de 2017) 

Graças ao trabalho e à disponibilidade do NE, do grupo de EF e de todo o 

pessoal não docente foi possível terminar o dia com o dever cumprido. Saímos 

realizados desta atividade que considero que foi um sucesso desportivo. 

Conseguimos trazer inovação e gerar mudança à instituição. Refiro-me à 

mudança uma vez que, o “BADESCAS” faz, agora, parte do PAA. Não podíamos 

ter melhor recompensa pelo esforço, trabalho e dedicação.  

“Para entramos no nosso Elemento não nos basta possuir uma aptidão natural. 

Conheço muitas pessoas extraordinariamente dotadas para uma determinada 
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coisa, mas que não se sentem como se tivessem nascido para aquilo. Para 

entrarmos no Elemento precisamos de algo mais: paixão. Quem está no seu 

Elemento delicia-se com o que faz. “(Robinson & Aronica, 2010, pp. 35).  

4.2.6. Grupo de Educação Física  

“A articulação e gestão curricular são asseguradas por Departamentos 

Curriculares nos quais se encontram representados os grupos de recrutamento 

e áreas disciplinares.” (Santas, 2016) 

O primeiro contacto que tive com o grupo de EF foi na reunião de departamento, 

seguida da reunião do grupo de EF. Lembro-me de, neste primeiro contacto, me 

sentir num lugar desconhecido, num lugar onde ainda não pertencia. Estas 

sensações foram também sentidas por todo o NE. Quando coloquei os meus pés 

na sala senti-me tão, mas tão pequeninha à beira de verdadeiros professores de 

EF. Mal o NE da FADEUP entrou na sala os professores mais velhos e mais 

engraçados, começaram, logo, a comentar e a “pegar” connosco, pois eramos 

os “novinhos” da sala. Esta boa disposição e o grande à vontade com que 

receberam os novos elementos fez com que nos sentíssemos mais relaxados e 

mais acarinhados pelo pessoal docente.  

“Hoje foi o dia da primeira reunião de departamento e de grupo de EF. O nervosismo e a 

ansiedade foram os sentimentos mais presentes neste dia. Por um lado, queria imenso conhecer 

toda a comunidade educativa com quem iria vivenciar durante o meu ano de formação, mas, por 

outro lado, queria estar mais preparada para este primeiro encontro. Como? Não sei, só sei que 

tinha a sensação que iria estar num lugar onde nunca estive e onde não controlava nada… não 

gostava muito que assim fosse. Sempre gostei de saber para “o que ia” e de conhecer bem todos 

os fatores. No entanto, existem sempre momentos e situações que não conseguimos controlar e 

não é por isso que são menos vantajosas para o ser humano. E neste caso particular, ainda bem 

que não controlava e que não sabia para o que ia, pois fui surpreendida. Mal entrei na sala 

reparei nos sorrisos de cada professor ao ver, novos e “frescos” elementos, integrarem a sua 

comunidade. A sua boa disposição e o bom humor fizeram com que, rapidamente, a sensação 

de pertença começasse a surgir. As piadas e as gargalhadas, constantes, fizeram com que me 

sentisse mais relaxada e mais confiante neste novo contexto.” 

(Reunião de Departamento e de Grupo de EF, setembro de 2016) 

Sabia que estava rodeada de professores seguros e confiantes e que aplicavam 

isso mesmo na transmissão de todas suas ideias. Estes sabiam perfeitamente 

como funcionavam as reuniões e quais os assuntos que nela se tratavam. Desde 
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logo percebi que iria ser um grupo unido, onde a confiança e a cumplicidade 

eram sentimentos presentes no seu seio. A sensação que eu tinha de não 

pertencer àquele local foi-se desvanecendo com o passar da reunião. Conversas 

e partilhas entre professores e EE foram surgindo nos intervalos das reuniões. 

Muitos deixaram de conversar com os antigos para virem descobrir os mais 

recentes membros. Queriam perceber e entender as nossas origens, queriam-

nos conhecer o mais e o melhor possível. As questões constantes que nos 

colocavam eram tão pertinentes e diversificadas que o nosso entusiasmo foi 

crescendo com a sua inúmera curiosidade.  

“Todos os professores mostraram o seu agrado com a presença de dois NE, um da FADEUP e 

outro do ISMAI, uma vez que, a maioria, via esta chegada como uma “brisa” de conhecimentos, 

estratégias e métodos novos e frescos. Houve, desde logo, professores que se afeiçoaram e 

aproximaram mais dos “mais novos” querendo perceber as nossas origens e as nossas 

perspetivas para o futuro. Esta interação onde predomina o conhecimento e a partilha de 

experiências fizeram que com, aos poucos, me sentisse “em casa”. A ansiedade e o nervosismo 

foram apagados pela sensação de pertença ao grupo. Apesar de ser muito reservada e tímida 

consegui envolver-me e interagir, com alguma facilidade, com os professores, visto que já 

conhecia alguns da minha atinga escola e outros do Voleibol. “ 

(Reunião de Departamento e de Grupo de EF, setembro de 2016) 

Adorei contar a minha história e ouvir as suas. Fiquei empolgada para o 

aparecimento de outros momentos como este, uma vez que seriam momentos 

enriquecedores para a minha “mala docente”. Senti-me, neste seio, completa e 

realizada. Finalmente, ia viver o meu sonho.   

Não tinha a noção que o grupo de EF estava responsável por organizar e realizar 

várias atividades, bem como por tomar uma diversidade de decisões que 

influenciavam, direta e indiretamente, os alunos. Como diz-nos Correia (2007), 

o papel do grupo de EF e as suas tomadas de decisão contribuem para a 

melhoria do desempenho da escola e dos alunos. Este autor vê este grupo como 

um elo de ligação que permite a mudança das práticas e, consequentemente, é 

o meio de desenvolvimento da escola. Afirma, também, que é um órgão central 

na escola, capaz de envolver os professores nas decisões e de incentivar o 

trabalho colaborativo entre os mesmos. Foi, também, esta a conclusão que tirei 

do primeiro contacto com o grupo, visto que existiu uma grande discussão e 

partilha de opiniões e pontos de vista que tinham como objetivo o melhoramento 

da lecionação das aulas e das aprendizagens dos alunos. Foi um momento em 
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que percebi que todo o grupo pretendia desenvolver um ano letivo de excelência 

e com sucesso para todos os intervenientes da comunidade educativa.   

Posso dizer que, ao longo deste ano de formação, tive a oportunidade de 

vivenciar, de perto, todas as atividades que o grupo de EF realizou, 

compreendendo e ajudando em toda a logística e dinâmica de funcionamento. 

Nestas atividades era notória a cumplicidade e a interajuda que existia entre 

todos, bem como a boa disposição, que era a principal imagem deste grupo. 

Eram nestas atividades que o NE estava mais próximo dos professores, uma vez 

que a nossa interação com estes estava dependente dos espaços que 

partilhávamos e da existência dos momentos do “café”.  

“Hoje após vários pedidos pelos professores fui lanchar com eles ao bar. As conversas, as 

gargalhadas e as piadas do Prof. mais velho deram ao meu lanche um “toque especial”. Este 

lanche, após vários realizados, foi dos melhores. Era impossível não “chorar a rir” a cada 

momento. Como nunca tinha ido com eles? Ai o que estava a perder… Agora não perco mais. 

Tenho presença garantida nestes momentos de café” 

(Pensamentos, novembro de 2016) 

Todos os professores possibilitaram, assim, a minha integração fazendo com 

que me sentisse parte essencial do grupo de EF. A nossa “brisa de frescura” foi 

a nossa imagem de NE e com ela as nossas capacidades e competências foram 

aproveitadas para o alcance do sucesso de todas as atividades. Foi um grupo 

coeso e dinâmico em que o trabalho em equipa e o trabalho colaborativo serão 

peças fundamentais para a realização de uma mudança benéfica, inovadora e 

com recurso à reflexão das práticas. O seio do grupo tenta criar um ambiente de 

bem-estar profissional. Como diz Jesus (2002) “O trabalho em equipa pode 

permitir a redução do isolamento, o fornecimento de apoio ou suporte social, a 

convergência nas estratégias utilizadas para a resolução de problemas, bem 

como a aprendizagem e do desenvolvimento profissional dos professores.” 

(Jesus, 2002, pp. 42).  

Assim, tenho presente que esta “mini-família” contribuiu para a existência de um 

leque diversificado de experiências e de sensações que foram marcando o meu 

“ano da Verdade”. Também com ela vivenciei situações que me puseram à prova 

e que, por vezes, punham em causa as minhas ideologias. Com isto, cresci e 

amadureci enraizando as minhas crenças e valores educativos, tendo por base 

todo o conhecimento que fui adquirindo nos meus anos de formação académica. 
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O grupo de EF, à sua maneira, deixou a sua marca nas minhas raízes e, tenho 

a certeza, estará presente nas minhas próximas pegadas.  

4.2.7. Conselhos de Turma 

O acompanhamento de uma Direção de turma deve estar integrado no leque 

variado de experiências que o EE deve vivenciar no seu ano de EP. Segundo as 

Normas Orientadoras, o EE deve “Recolher e organizar a informação relativa à 

função de diretor de turma; Participar nos conselhos da turma em que realiza a 

PES; Elaborar o relatório do trabalho desenvolvido no acompanhamento da 

Direção de Turma” 5. No entanto, como o nosso PC não teve esta função, neste 

ano letivo, devido aos seus outros cargos educativos, o único contacto que foi 

estabelecido com os restantes intervenientes da turma, nomeadamente outros 

professores, foi realizado nos conselhos de turma. Não tive a oportunidade de 

presenciar situações que necessitassem da interação entre professor e o 

encarregado de educação. Tenho uma pequena ideia da função de diretor de 

turma, mas gostaria de ter tido a experiência de acompanhar uma turma na sua 

totalidade e perceber todas as dimensões abrangidas pela diretora de turma. Sei 

que, segundo Roldão (2007), abrange duas áreas de intervenção: a docência e 

a gestão. “O diretor de turma desempenha, junto dos docentes da turma, uma 

função de coordenação - das atuações de cada um deles no âmbito da respetiva 

área de docência -  e de articulação/mediação entre essa ação dos professores 

e os restantes atores envolvidos no processo educativo: os alunos e os 

encarregados de educação. Estas funções do diretor de turma situam-no assim 

na interface entre duas áreas de intervenção: a docência e a gestão. O diretor 

de turma é, por um lado, um docente que coordena um grupo de docentes e é, 

simultaneamente, um elemento do sistema de gestão da escola a quem cabem 

responsabilidades na gestão global do conselho de turma a que preside.” 

(Roldão, 2007). Contudo, tenho pena de não ter sido possível esse 

acompanhamento à turma pois, tenho a certeza, que iria presenciar situações 

que me iriam enriquecer em termos de gestão e comunicação com outros. No 

entanto, tive sorte no que diz respeito aos fantásticos e enriquecedores 

conselhos de turma que tive oportunidade de fazer parte. 

                                                           
5Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016/2017) 
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Se formos consultar o regulamento interno da EBSAS ficamos com uma pequena 

ideia do que é o Conselho de turma e como este pode ser decisivo na vida 

escolar de um aluno. Percebemos os seus constituintes, as suas competências 

e como funciona.  

“Artigo 68.º (Composição) 

 O Conselho de Turma nos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário composto pela 

totalidade dos docentes que lecionam na turma durante o ano letivo, pelo 

delegado e subdelegado de turma (à exceção do 2.º Ciclo) e por dois 

representantes dos pais e encarregados de educação. Nas reuniões do conselho 

de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos apenas 

participam os membros docentes.  

Artigo 69.º (Competências do Conselho de Turma) 

Para além das competências definidas no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho e nos n.os 16, 27, 31, 36, 54, 64, 67 e 74 do Despacho 

Normativo n.º 14/2011, de 18 de novembro compete ao conselho de turma: 

 1) Avaliar, rever e, se necessário, reformular as estratégias de concretização e 

desenvolvimento do currículo, no final de cada período, mediante análise da 

situação pedagógica e social dos alunos do respetivo grupo/turma, que 

contemple estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular 

destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a 

articulação escola/família;  

2) Efetuar eventuais propostas de critérios de avaliação no âmbito do Despacho 

Normativo n.º 14/2011, de 18 de novembro; pelo Despacho Normativo nº 24-

A/2012, de 6 de Dezembro. 

 3) Proceder à avaliação formativa e sumativa dos alunos em conformidade com 

a legislação em vigor; 

 4) Participar na elaboração e consecução do Plano de Trabalho da Turma 

 Artigo 70.º (Funcionamento) 
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 1. O Conselho de Turma reúne sempre que seja convocado pelo respetivo 

Diretor por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções ou por solicitação do Diretor.  

2. O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização 

de reuniões da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas.  

3. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma ou o 

professor titular de turma pode solicitar a participação dos representantes dos 

pais ou encarregados de educação dos alunos da turma na reunião referida no 

número anterior. 

 4. A convocatória e a ordem de trabalhos são definidas por quem convoca 

devendo ser divulgadas com a antecedência mínima de 48 horas, pelo meio mais 

expedito.  

5. O Diretor nomeia, no início de cada ano letivo, um elemento de cada Conselho 

de Turma, o qual tem como função secretariar as reuniões do respetivo Conselho 

durante o ano letivo correspondente à nomeação.” (Santas, 2016) 

Admito que não tinha ideia da complexidade e do poder que esta dimensão do 

ensino tinha no presente e no futuro dos alunos. Como é habitual, no final de 

cada período é realizada uma reunião onde são discutidas todas as notas, bem 

como algumas eventualidades específicas. Na primeira reunião realizada no final 

do 2º Período para além da discussão das notas, foram também expostas 

algumas atividades que a turma iria realizar ao longo do ano letivo 2016/2017. 

Devo confessar que esta primeira reunião foi uma autêntica descoberta. Não 

sabia o que ia encontrar na sala.  

“Para a primeira reunião de Conselho de Turma estava muito nervosa e ansiosa como em todos 

os novos e diferentes momentos deste ano de EP. Era mais um contexto que não conhecia e 

que não controlava. Sinceramente, nem sabia, muito bem, como me vestir. Roupa mais formal 

ou informal? Até nisto tinha receio e dúvida. No entanto, optei por uma roupa mais informal e 

desportiva para ir como uma professora de EF, “da cabeça aos pés”.” 

(Diário de Bordo – 1ª Reunião Conselho de Turma, dezembro 2017) 

Nesta primeira reunião fui a primeira a chegar à sala definida. Pode ser defeito 

meu, mas como não gosto de chegar atrasada a nenhum compromisso prefiro ir 
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mais cedo do que chegar em cima da hora. Assim, cheguei antes da hora, mas 

não muito.  

“Quando entrei na sala de aula onde ia ocorrer a reunião deparei-me com a sala vazia. Pensei 

para mim: “Ui será que me enganei-me na sala ou no horário? Tinha chegado cinco minutos mais 

cedo para não chegar mesmo em cima da hora. Após dez minutos, da hora marcada, chegou a 

diretora de turma e o prof. cooperante. Ainda disseram uma piada de eu ser a primeira a chegar 

e que os mais velhos deviam ter dado o exemplo e não foi isso que aconteceu. Pensei para mim: 

“Não cumprem horários, mas marcam falta aos alunos atrasados. Contradizem as suas 

ideologias com as suas ações”.” 

(Diário de Bordo – 1ª Reunião Conselho de Turma, dezembro 2017) 

A disposição da sala já estava pronta para a reunião. Quando chegaram os 

professores todos, deu-se início à reunião. Como queria estar preparada para 

todas as situações imprevistas que podiam ocorrer, levei o meu computador 

portátil e ia confirmando as notas. Como era a minha primeira grande 

responsabilidade queria ter a certeza que atribuía corretamente as notas aos 

alunos uma vez que não queria cometer erros. Mal nos sentamos, deparei com 

um conselho de turma composto por elementos do sexo feminino, sendo o PC o 

único do sexo masculino. Todo o Conselho com a sua boa disposição e a sua 

alegria contagiante, colocaram-me logo à vontade.  

“Após nos termos sentado na “mesa redonda”, deparei-me com um conselho de turma onde o 

sexo feminino predominava. Somente o prof. Cooperante era do sexo masculino. Este foi logo 

um tema de conversa. Com as diversas conversas, que nada tinham a ver com os temas que 

deviam de ser tratados, fiquei logo à vontade e com vontade de conhecer melhor as professoras. 

A primeira imagem que fiquei deste novo contexto foi bastante boa pois estava à espera de um 

ambiente muito formal e pouco “aberto”, mas foi totalmente o contrário. A alegria, as piadas e o 

sentido de humor estiveram presentes em toda a reunião e com isso fiquei, desde logo, à vontade 

e com vontade de participar de forma ativa na discussão de todos os temas. Eram muito 

atenciosas e queridas comigo. A diretora de turma até trouxe chocolate negro, para a reunião, 

pois era o menos calórico. Depois desta fase de adaptação e de relaxamento passamos a 

assuntos mais sérios.” 

(Diário de Bordo – 1ª Reunião Conselho de Turma, dezembro 2017) 

A cumplicidade, a boa disposição e o grande sentido de humor foram 

características presentes ao longo de todo o ano, em todas as reuniões 

realizadas. Não esquecendo o lanche que a diretora de turma nos presenciava.   
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Todos os professores gostavam da turma uma vez que era uma turma com um 

bom rendimento escolar e com um bom comportamento, tirando algumas 

exceções. Era uma turma de exemplo. Ao longo do todo o ano letivo e com estas 

reuniões fui-me apercebendo que havia alunos de excelência e que trabalhavam 

para isso. Também com estas reuniões de conselho de turma percebi que não é 

só a diretora de turma que tem um cargo de elevada relevância, existe um outro, 

o secretário, que é igualmente importante. Este cargo funciona como um apoio 

ao diretor que ajuda nas questões de logística e em outras questões que seja 

necessário. Consegui perceber que no meu Conselho de turma, estes dois 

elementos estavam em sintonia e conseguiam ajudar-se mutuamente. É bom 

realçar que, neste seio, era notória a cumplicidade e amizade destes 

professores.  

“Quero fazer parte, verdadeiramente, deste mundo. Quero desfrutar de tudo o que isso me possa 

proporcionar. Quero construir o meu futuro aqui, na Escola. Quero ser Professora de EF.” 

(Diário de Bordo – 2ª Reunião Conselho de Turma, dezembro 2017) 

Como era uma turma muito calma e sossegada, os Conselhos de Turma eram 

calmos e fáceis de se realizar. O que demorou mais foi o último, realizado no 3º 

período, devido à necessidade de votação de algumas notas, de alguns alunos, 

para não reprovarem e para não saírem prejudicados na sua média final de ano. 

Não tinha ideia da facilidade com que isso acontece, mas a verdade é que se o 

Conselho de turma achar prudente a alteração de alguma nota isso acontece. 

Também nesta última reunião, agradeci o apoio e cumplicidade que fora criada 

neste seio e demonstrei o quanto isso foi importante para mim.  

“Nesta última reunião foi quando percebi que o meu “Ano da Verdade” já tinha terminado. Já? 

Tão rápido? E agora o que vou fazer? Nada de planos, de reflexões e de gargalhadas com os 

meus? O tempo voa!” 

(Diário de Bordo – 3ª Reunião Conselho de Turma, dezembro 2017) 
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4.3. Área 3– Desenvolvimento Profissional 
 

A última área, segundo as Normas Orientadoras 2016/2017, engloba todo um 

conjunto de atividades e vivências essenciais na construção da competência 
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profissional 6. Nesta ação do EE deve ser promovido o sentido de pertença e 

identidade profissional, a colaboração e a abertura ao espírito criativo. Com a 

sua prática, o EE, deve perceber a necessidade do desenvolvimento profissional, 

recorrendo à reflexão das condições e do exercício da atividade, da experiência, 

da investigação, isto é, o EE tem que desenvolver hábitos e rotinas de 

investigação, reflexão e ação.  

A partilha constante que ocorreu, ao longo do ano letivo, com o NE, PC e com a 

PO, foi uma mais-valia para o desenvolvimento da minha identidade e 

competência profissional. Neste ano, foi possível começar a escrever e a 

desenvolver a minha história enquanto professora de EF. A envolvência com os 

professores, com os funcionários e com os alunos que aprendi sobre o que é ser 

professor de EF e como é desenvolvida essa mesma função, no seio de uma 

instituição. A sua cultura, as suas ideias e as suas normas foram uma mais-valia 

para a compreensão de toda ação envolvida numa instituição escolar. 

Uma estratégia que adotei e que fui melhorando enquanto professora, ao longo 

deste ano, foram as constantes reflexões realizadas não só sobre as aulas, mas 

também das situações que achasse pertinentes, como por exemplo, o que 

observava, o ambiente da escola e os momentos do meu dia-a-dia como 

professora de EF. Todas a minhas conquitas e derrotas foram refletidas de forma 

a retirar os elementos essenciais para a melhoria da minha ação pedagógica.  

As sessões da unidade curricular do EP, também, assumiram um papel essencial 

durante este ano, uma vez que foram discutidos temas relevantes e com alguma 

aplicabilidade no contexto escolar. Estas segundas-feiras tornaram-se, também, 

momentos de partilha e discussão das experiências tidas na escola, entre todos 

os EE. Eram momentos muito ricos pois eram mencionadas vivências da ação 

do EE no seu contexto escolar, possibilitando, assim, o conhecimento do 

sucesso e insucesso da aplicação de algumas estratégias, métodos e modelos 

de ensino. Com isto, foi desenvolvido um espírito de cumplicidade e de interajuda 

entre todos os EE.  

                                                           
6 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP (2016/2017) 
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O ano de EP foi o primeiro momento investigativo que usufruí e desenvolvi. Com 

o meu estudo de investigação-ação pretendi responder às minhas dúvidas, 

relativamente à intervenção docente, e, de certa forma, melhorar a minha ação 

pedagógica possibilitando melhores aprendizagens. Considero que este estudo 

foi um dos momentos que mais contribui para a minha “mala docente” e para a 

construção da minha identidade e história profissional. O capítulo 5 corresponde 

ao desenvolvimento deste projeto de investigação.  

“Professores, vocês não precisarão de sonhos para ter eloquência, metodologia, 

conhecimento lógico. Nem precisarão de sonhos para gritar com os alunos, 

implorar silêncio na sala de aula, dizer que não terão futuro se não estudarem. 

Mas precisarão de sonhos para transformar a sala de aula num ambiente 

agradável e atraente, que eduque a emoção dos seus alunos, que os tire da 

condição de espectadores passivos para se tornarem atores do teatro da 

educação. Precisarão de sonhos para esculpir nos seus alunos a arte de pensar 

antes e reagir, a cidadania, solidariedade, para que aprendam a extrair 

segurança da terra do medo, esperança de desolação, dignidade das perdas. 

Precisarão de sonhos para serem poetas da vida e acreditem na educação, 

apesar de as sociedades modernas a colocarem, num dos últimos lugares nas 

suas prioridades. Precisarão de sonhos espetaculares para acreditarem que são 

artesãos da personalidade e saberem que sem vocês a nossa espécie não tem 

esperança, nas nossas primaveras não têm andorinhas, o nosso ar não tem 

oxigénio, a nossa inteligência não tem saúde.” (Cury, pp. 174)  
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5. Utilização do Feedback Pedagógico e do Questionamento, 
na intervenção do professor em modalidades coletivas: 
comparação entre Professores Experientes e Estudantes 
Estagiários 

 

Resumo  

O presente estudo procurou analisar, descrever e comparar a intervenção 

pedagógica de dois Professores Experientes e de dois Estudantes Estagiários, 

relativamente à utilização do feedback pedagógico e do questionamento, em 

modalidades coletivas. Foi analisada uma aula, de 100 minutos, de cada 

interveniente, no início do 2º período do ano letivo 2016/2017, em turmas de 11º 

ano. Foram utilizados os Sistema de Observação do Questionamento aos Alunos 

e o Sistema de Observação do Feedback Pedagógico (Sarmento et al., 1998), 

na recolha de dados. Com a realização deste estudo foi possível constatar que 

não existiram diferenças significativas, entre os Professores Experientes e os 

Estudantes Estagiários, no que diz respeito à utilização do feedback e da 

estratégia de questionamento. Contudo, com a aplicação de uma análise 

descritiva intensa foi possível identificar que o tipo de feedback mais utilizado, 

pelos participantes, foi o prescritivo com referência, geralmente, ao 

conhecimento da performance. A forma dominante de emissão do feedback foi 

a auditiva. Quanto à direção, a escolhida, preferencialmente, foi a individual, 

seguindo-se a direção ao grupo. Os Professores Experientes foram os únicos a 

utilizar a direção à classe, nas suas intervenções pedagógicas. A utilização da 

estratégia de questionamento foi verificada nas intervenções dos participantes, 

mas com baixa ocorrência. As questões colocadas eram de revisão e 

convergente com um caráter, essencialmente, fechado. A aplicação deste 

estudo surgiu como uma oportunidade de analisar perfis instrucionais de 

Professores Experientes e de Estudantes Estagiários, identificando aspetos 

positivos e negativos nas suas intervenções. Com este estudo, o Estudantes 

Estagiários pôde refletir e analisar as suas ações educativas, de forma a 

incrementar qualidade na lecionação de aulas posteriores a este estudo.   

Palavras-Chave: PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, FEEDBACK 

PEDAGÓGICO, QUESTIONAMENTO, PROFESSORES EXPERIENTES, 

ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS.  
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Abstract 

The present study sought to analyze, describe and compare the pedagogical 

intervention of two Experienced Teachers and two Trainee Students regarding 

the use of pedagogical feedback and questioning in team sports. A class of 100 

minutes of each participant was analyzed at the beginning of the second period 

of the 2016/2017 school year, in classes of the 11th grade. The Student 

Questioning Observation System and the Pedagogical Feedback Observation 

System (Sarmento et al., 1998) were used to collect data. It was possible to verify 

that there were no significant differences between Experienced Teachers and 

Trainee Students regarding the use of feedback and the questioning strategy. 

However, with the application of an intensive descriptive analysis it was possible 

to identify that the type of feedback most used by participants was the prescriptive 

with reference, usually to the knowledge of the performance. The dominant form 

of feedback was auditory feedback. As for the direction, the preferred one was 

the individual one, followed by the group direction. The Experienced Teachers 

were the only ones to use the group direction in their pedagogical interventions. 

The use of the questioning strategy was verified in the interventions of the 

participants, but with a low occurrence. The questions posed were of revision and 

convergent with an essentially closed character. The application of this study 

appeared as an opportunity to analyze instructional profiles of Experienced 

Teachers and Trainee Students, identifying positive and negative aspects in their 

interventions. With this study, Trainee Students are able to reflect and analyze 

their educational actions, so to increase the quality of their teaching methods in 

the future.  

 

Keywords: TEACHING-LEARNING PROCESS, PEDAGOGICAL FEEDBACK, 

QUESTIONING, EXPERIENCED TEACHERS, TRAINEE STUDENTS. 
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5.1. Introdução 

Cada vez mais é importante que o professor de Educação Física (EF) renove os 

seus conhecimentos e as suas metodologias de ensino. Com o tempo e com a 

constante descoberta cientifica que existe, diariamente, novos conhecimentos, 

estratégias e métodos são desenvolvidos e criados com vista a melhorar as 

condições de ensino e, acima de tudo, proporcionar diferentes, inovadoras e 

diversificadas experiências aos alunos. Porém, é necessário que o docente de 

EF tenha consciência de que o conhecimento está em constante mudança, bem 

como o pensamento e os valores da sociedade. Assim, cabe a cada professor, 

adotar uma postura e uma atitude que facilite a entrada da mudança e da 

inovação na sua vida profissional e, quem sabe, pessoal. Estes têm que ter 

presente na sua memória que, todos os seus comportamentos e intervenções, 

influenciam o desenrolar do processo de ensino-aprendizagem e que a 

otimização, do mesmo, deve ser uma das principais preocupações a ter na sua 

ação pedagógica. Tal como nos diz Carreiro da Costa (1995, cit por Prista et. al. 

2003), o sucesso pedagógico resulta da capacidade que o professor detém para 

articular e conjugar uma multiplicidade de fatores, de forma a que as condições 

de ensino sejam otimizadas. Posto isto, parece ser fulcral, no processo de 

ensino, envolver os alunos nas suas práticas desportivas. Estes devem 

compreender todas as atividades em que estão inseridos e todos os 

conhecimentos que lhes são transmitidos. Têm que compreender regras, rotinas 

e valores para que um bom clima de aula seja construído e preservado.  

O gosto pela descoberta, pela atividade física e pelos conhecimentos, que estão 

inerentes no desenrolar das aulas de EF, devem ser promovidos com a utilização 

de ferramentas e estratégias instrucionais para que seja possível a otimização 

do processo de ensino. Porém, é necessário que o docente seja portador de um 

conhecimento profundo acerca dos diversos conhecimentos que implica a sua 

função, nomeadamente, os processos de instrução uma vez que são uma mais-

valia para promover a aquisição e assimilação das matérias por parte dos alunos. 

Sendo o professor o líder do processo de ensino-aprendizagem, este deve 

compreender que alguns pontos instrucionais devem ser rentabilizados, como é 

o caso do feedback pedagógico e da estratégia de questionamento. São duas 

dimensões que devem estar presentes no processo de ensino e que, de certa 
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forma, devem funcionar como um alicerce para proporcionar aprendizagens mais 

contextualizadas e acompanhadas, aos alunos, não esquecendo de colocar o 

aluno num papel principal do processo. Assim, com a presença destas duas 

dimensões é possível que, o aluno, assimile, compreenda e adquira 

conhecimentos, comportamentos e capacidades próprias da prática desportiva. 

Todas as experiências, com a utilização destas dimensões, são acompanhadas 

e delineadas de forma a serem experiências positivas e ricas em conteúdo uma 

vez que, de certo modo, “interessa que os praticantes saibam interpretar os seus 

desempenhos, que vão muito para além das vitórias e derrotas nas competições, 

contemplando também os pequenos sucessos e, sobretudo, os resultados de 

aprendizagem. referido de outra forma, compreender as dificuldades ocorridas 

na realização da tarefa significa centrar-se na análise dos fatores que 

desencadearam o erro, ou seja, no processo, e não apenas no produto imediato” 

(Graça & Mesquita, 2006, pp. 215).  

Assim, o presente estudo tem como intenção, contribuir para uma análise do 

comportamento de instrução do professor experiente (PE) e do estudante-

estagiário (EE) nas aulas de EF, durante a emissão de feedback e a aplicação 

da estratégia de questionamento. De forma a contextualizar o estudo, irá ser 

apresentado um enquadramento teórico que pretende ilustrar fundamentos, da 

literatura, acerca da importância e da intervenção do feedback no processo de 

ensino-aprendizagem, bem como de algumas vantagens da sua presença nas 

aulas. Também irão ser enunciado alguns pontos teóricos acerca da estratégia 

de questionamento e da sua aplicação, na prática educativa. Posteriormente, 

serão apresentados os objetivos que este estudo se propõe a responder. Irá, 

também, ser explicada, seguidamente, toda a metodologia utilizada desde a 

escolha dos participantes até aos métodos de recolha e análise de dados. A 

apresentação dos resultados e a sua discussão irão surgir, posteriormente, com 

o intuito de responder aos objetivos propostos e definidos, inicialmente. Por fim, 

irão ser apresentadas as conclusões e limitações que surgiram no decorrer e 

com a aplicação do estudo. 
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5.2. Revisão da literatura 

5.2.1. Instrução  

Os momentos de instrução assumem um papel de destaque na eficiência e 

eficácia da ação pedagógica. Segundo Peixoto et al. (2015, pp. 193), “a eficácia 

pedagógica resulta da competência de emitir em tempo real/oportuno a 

informação de retorno devido à competência de observação aliada à 

competência de fornecer feedback. Estes mesmos autores acreditam que o 

sucesso, no processo de ensino-aprendizagem, esta intimamente relacionado 

com a aprendizagem das técnicas, compreensão dos critérios na fase inicial do 

movimento. Estes momentos de instrução englobam todo o comportamento, 

verbal e não verbal, utilizado pelo docente nos momentos de transmissão de 

informação do processo de ensino-aprendizagem (Siedentop, 1991). Torna-se, 

assim, fundamental para a profissão docente “saber diagnosticar os erros, 

determinar a sua importância relativa, bem como as suas causas e corrigi-los, 

são algumas das principais responsabilidades dos professores e treinadores.” 

(Virtuoso, 1999, pp. 1). Rosado e Mesquita (2011) defendem que os aspetos 

pedagógicos e didáticos devem ser reconhecidos para que seja possível atender 

às diferentes variáveis do processo de ensino-aprendizagem. Assim, estas, 

podem ser otimizadas, ajudando na criação de ambientes efetivos, abertos e 

plurais, capazes de potencializar a aprendizagem. Contudo, acredita-se que este 

processo de otimização do ensino-aprendizagem é demorado e que a 

preparação dos professores para o mesmo é complexa, principalmente, no que 

diz respeito ao uso das estratégias e métodos instrucionais, como é o caso do 

FB. Segundo Fonseca et al. (2015), a utilização de feedback, de uma forma 

eficiente, implica o desenvolvimento de competências adequadas para que o 

docente consiga ajudar os seus alunos. Com estes alicerces, os alunos, 

conseguem compreender a que distância se encontram os objetivos de 

aprendizagem e como podem alcançá-los. Assim, “a observação da execução 

tem que ser correta, para que o feedback seja efetivo e adequado aos erros 

encontrados, pressupondo-se que quem o emite o conteúdo, de forma a 

reconhecer facilmente os elementos críticos e os erros de execução.” (Virtuoso, 

1999, pp. 1).  
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5.2.2. Feedback Pedagógico 

Tem sido alvo de investigação alguns aspetos que estão inerentes à instrução, 

como é o caso do feedback pedagógico. É uma dimensão importante, da 

instrução, porque influencia todo o processo de aprendizagem do aluno, de certa 

forma, a sua aplicação torna-se um fator relevante na promoção da relação em 

sala de aula, bem como na promoção do envolvimento, desempenho e 

autorregulação dos alunos (Fonseca et al., 2015). Contudo, acredita-se que, se 

o profissional docente conseguir otimizar e melhorar o processo de ensino-

aprendizagem, também a sua ação saí beneficiada uma vez que, segundo 

Fonseca et al. (2015), os docentes quando aplicam o feedback desenvolvem 

conhecimentos e capacidades no uso e análise desta estratégia de feedback, 

bem como melhoram as suas atitudes relativamente ao uso das mesmas. Como 

é possível verificar, o feedback é um dos elementos que mais influencia as 

aprendizagens dos alunos e as práticas docentes. Este surge como a 

possibilidade de dirigir e influenciar a atividade do aluno, caraterizando-se como 

um fator decisivo na atividade pedagógica e uma variável fulcral na determinação 

da eficácia e qualidade de ensino (Mota, 1989). Para que seja possível atingir o 

sucesso pedagógico, tal como nos diz Petrica (2012), é necessário ter em 

consideração a extensão e aplicação do feedback. Este autor acredita que esta 

extensão educativa assume um papel fundamental e deve ter um peso 

considerável na formação dos futuros profissionais, pois a sua aplicação ajuda 

na criação de um bom clima de aula, e permite fornecer, ao aluno, informação 

sobre a sua própria prestação, ajudando a alcançar níveis mais elevados de 

execução. De acordo com Rosado (1995, cit. por Aleixo et al., 2012) a 

organização do feedback resulta da gestão de variáveis, tais como: a quantidade 

de intervenções, o grau de especificidade dessas intervenções; o objetivo da 

intervenção; a forma, o momento, a direção; a relação deste com a informação 

anterior e o modo de distribuição. Assim, segundo Rosado e Mesquita (2011), o 

feedback é uma mais-valia no processo de interação pedagógica e está 

diretamente relacionado com os ganhos da aprendizagem do aluno. 

Segundo McGown (1991, cit. por Cunha, 2003), o feedback é a informação que 

se obtém após a execução de um determinado movimento e é, geralmente, vista 

como a mais importante variável que determina a aprendizagem, logo a seguir à 
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prática. Schimdt (1993) afirma que o feedback deve ser entendido como uma 

consequência natural do movimento, num processo de perceção do aluno. Este 

autor, também, defende que o feedback é qualquer informação sensorial sobre 

o movimento que é dada ao executante, não sendo, obrigatoriamente, 

referenciados apenas erros. Sabe-se que o feedback engloba “toda a informação 

de retorno sobre um movimento realizado, transmitida pelo 

professor/instrutor/técnico ou percebida pelo próprio aprendiz, para auxiliar no 

processo de aquisição de habilidades motoras…” (Corrêa et al.,2006, pp. 24). É 

definido como um comportamento do professor face ao comportamento do 

aluno, isto é, a reação do professor à resposta motora do aluno, tendo como 

objetivo modificar essa resposta para atingir o sucesso na habilidade. (Fishman 

& Tobey, 1978, cit. por. Rosado & Mesquita, 2011). É uma informação sensorial 

que dá indicação sobre o estado real do movimento executado (Schmidt & 

Wrisgerg, 2011, cit. por Rosado & Mesquita, 2011). A sua utilização é benéfica 

para o processo de aprendizagem do aluno, pois permite, a este, aumentar o seu 

esforço cognitivo. Neste sentido, o feedback é o resultado de uma competência 

para tomar decisões concretas, suportadas pela seleção e pelo processamento 

de informações pertinentes, que engloba a análise da resposta dada pelo aluno 

e o ambiente onde a ação se desenvolve (Mesquita & Graça, 2011). Piéron 

(1999) afirma que o feedback é uma transmissão de informação, que é dada ao 

aluno, acerca do seu nível de execução com o intuito de melhorar e promover 

comportamentos e movimentos corretos, eliminando, assim, os eventuais erros 

de realização. Segundo Godinho et al. (1995, pp. 217) o feedback "é a expressão 

genérica que identifica o mecanismo de retroalimentação de qualquer sistema 

processador de informação". É a forma com que o sistema consegue avaliar se 

os objetivos foram cumpridos, tornando-se uma condição obrigatória para 

ocorrer aprendizagem. Contudo, caso não exista o retorno dessa informação, o 

sistema irá funcionar no “escuro” uma vez que não existe a possibilidade de ser 

realizada uma autoavaliação e, por isso mesmo, as respostas incorretas, 

continuarão ocorrendo.  

O feedback engloba todo um conjunto de componentes e especificações que o 

tornam um sistema complexo. Segundo Rink (1993), a explicitação, por parte do 

professor, acerca da tarefa e do que se pretende que seja adquirido pode ajudar 
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como um fio condutor para o alcance dos objetivos pretendidos, criando 

condições favoráveis para incrementar a retenção da informação, bem como a 

própria aprendizagem. Mesquita (1998), diz-nos que a informação do feedback 

deve ser clara, sucinta e precisa de modo a permitir que os alunos retenham o 

essencial para a realização da tarefa. O feedback deve funcionar, segundo 

Aleixo et al. (2014, pp. 313), “no sentido de explicitar a informação e dar ênfase 

à forma de realização das habilidades...”. Este deve ajudar na compreensão da 

ação do movimento tendo em conta a sua estrutura básica de realização. Com 

isto, torna-se possível “evoluir posteriormente para as exigências mais 

específicas das habilidades” (Aleixo et al., 2014, pp. 313). A utilização específica 

do feedback pedagógico, segundo Aleixo et al. (2012), confere, aos alunos, um 

elevado apoio na realização das tarefas, ao nível de interpretação dos 

movimentos executados, promovendo condições favoráveis para o desenrolar 

das aprendizagens. Assim, o papel do treinador/professor trata-se de fornecer 

feedback, adaptando a informação ao seu contexto e auxiliando, os seus alunos, 

a perceber e a agir consoante o que é pretendido (Mesquita et al., 2009). 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), o feedback quanto à sua especificidade de 

conteúdo, é dividido em duas categorias: conhecimento da performance (CP) e 

o conhecimento do resultado (CR). A primeira categoria está mais focada para a 

execução dos movimentos. Esta “ é a informação verbalizada ou não verbalizada 

sobre a natureza do padrão de execução, apresentada após a execução de uma 

tarefa, responsável pelo resultado do movimento…” (Tertuliano et al., 2007, pp. 

329). Pode-se dizer que o seu principal foco é no processo. Constata-se que, 

quando o feedback é centrado no conhecimento da performance é 

“particularmente benéfico na execução de movimentos que não permitem a sua 

visualização por parte do praticante, na medida em que, no principiante, a 

informação captada proprioceptivamente dever ser completada pela informação 

externa (feedback pedagógico).” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 83). Já a 

segunda categoria está mais direcionada para o resultado final através da 

execução da habilidade, isto é, é informação acerca do resultado final 

(Arnold,1981, cit. por Rosado & Mesquita, 2011). O CR “é a informação sobre o 

resultado da resposta no meio ambiente, apresentada após a execução de uma 

tarefa.” (Tertuliano et al., 2007, pp. 329). Este tipo de feedback “é mais utilizado 

em pesquisas, pois é uma variável mais fácil de ser controlada, o que fornece 
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maior fidedignidade aos resultados obtidos.” (Tertuliano et al., 2007, pp. 329). 

Tal como é dito por Arnold (1981, cit. por Rosado & Mesquita, 2011), este tipo 

de feedback refere-se à informação que é dada, ao aluno, sobre o resultado 

pretendido através da execução de uma determinada habilidade. Contudo, a 

escolha do tipo de feedback, em relação ao conteúdo, vai depender das 

características das tarefas e dos seus propósitos, ou seja, “nas tarefas que 

preconizam a aquisição das habilidades o feedback centrado no CP assume 

especial relevo, ao focar os elementos inerentes aos modelos de execução. Por 

sua vez, nas tarefas destinadas à aplicação das habilidades, o feedback 

centrado no CR, ao incidir no propósito da ação motora, revela-se 

particularmente vantajoso (Schmidt, 1991 cit. por Graça & Mesquita, 2006, pp. 

214). Segundo Graça e Mesquita (2006, pp. 214), o CP é “benéfico na execução 

de movimentos que não permitem a sua visualização por parte do praticante”. 

Enquanto que o CR é mais utilizado nas tarefas com várias possibilidades de 

solução, como é o caso dos jogos desportivos (Graça & Mesquita, 2006).  

Posto isto, conseguimos perceber que se torna importante que a informação 

dada, no momento de feedback, tenha um conteúdo informativo rico e claro uma 

vez que os alunos precisam de aspetos concretos acerca da forma como devem 

executar os movimentos para melhorar a sua performance. O feedback, segundo 

Piéron e Gonçalves (1987), pode ser caracterizado em várias dimensões: a 

dimensão do objetivo, a dimensão da forma, a dimensão da direção e a 

dimensão da afetividade. Segundo estes autores, estas quatro dimensões são 

as principais e as mais importantes do feedback pedagógico. Assim, para além 

do conteúdo informativo, o feedback pode ser, também, diferenciado quanto ao 

seu objetivo, sendo que esta dimensão engloba quatro possibilidades: descritivo, 

prescritivo, avaliativo e interrogativo. Pelos autores Rosado e Mesquita (2011), 

o feedback descritivo baseia-se na informação técnica que é dada ao aluno 

acerca daquilo que fez, no momento. Segundo Sarmento et al. (1998), quando 

este tipo de feedback é emitido, o docente descreve a prestação, informando, o 

praticante, de como a realizou. Com este feedback, a informação que é 

transmitida é sobre uma ação já realizada. Quando é utilizado um feedback do 

tipo prescritivo, segundo Sarmento et. al. (1998, pp. 44), “o professor reage à 

prestação do aluno ou atleta informando-o da forma como deverá realizar a 
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execução seguinte ou, ainda, a forma como a deveria ter realizado.” Rosado e 

Mesquita (2011), diz-nos que, este tipo de feedback, é aplicado quando o 

docente transmite informação, ao praticante, sobre uma ação a realizar ou como 

o que deve fazer para melhorar o seu comportamento. O feedback interrogativo 

intervém, na prática do aluno, de forma a exercitar e de estimular a atividade 

cognitiva dos alunos, nos processos de autoavaliação e autocorreção (Rosado 

& Mesquita, 2011). Segundo Sarmento et al. (1998), o professor, com este tipo 

de feedback, pode questionar o executante acerca da sua prestação motora, 

fazendo-o refletir sobre as suas ações. Se este tipo de feedback estiver presente, 

no processo de ensino-aprendizagem, é possível verificar que existem, algumas 

“…vantagens de interrogar os praticantes acerca da qualidade da sua execução 

no processo de facilitação das aprendizagens.” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 

89). Por fim, o feedback pode ser caraterizado como um feedback avaliativo 

quando o professor emite uma apreciação ou juízo em relação ao movimento 

executado pelo aluno. Sarmento et al. (1998, pp. 44) afirma que este tipo de 

feedback surge quando “o professor reage à prestação e emitindo um simples 

juízo ou apreciação dessa execução sem qualquer referência à sua forma”. 

Contudo, este tipo de feedback, quanto à sua especificidade não contém 

nenhuma informação específica. “No que refere à especificidade do feedback, 

importa reconhecer que a intervenção de caráter meramente apreciativo 

(positiva e negativa) não contém nenhuma informação específica acerca do que 

se fez e do que se deve fazer de seguida para melhorar… sublinhou-se a 

necessidade de os feedbacks de caráter valorativo procurarem essa 

especificidade, anunciando que aspetos particulares do comportamento estão a 

ser valorizados ou desvalorizados.” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 89).  

O feedback também pode ser caracterizado quanto à sua forma. Segundo Aleixo 

e Vieira (2012, pp. 851), existe “a necessidade de se adaptar particularmente a 

natureza substantiva das informações e a forma de emissão de informação dos 

contextos, conteúdos e níveis de desempenho dos praticantes; o treinador pode 

recorrer à emissão de feedback simples (auditivo, visual, cinestésico) ou 

combinado (por exemplo, visual-auditivo)”. Assim, segundo Sarmento et al. 

(1998), o feedback pode ser dividido em quatro linhas distintas, quanto à sua 

forma: auditivo, visual, quinestésico e misto. O feedback auditivo é quando a 
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reação do professor, face ao movimento do aluno, se manifesta, exclusivamente, 

de forma oral.  Quando o feedback assume a forma de visual, o mesmo autor, 

refere que este tipo de feedback surge quando “a reação do professor manifesta-

se através de uma forma não verbal, como sejam as formas gestuais de 

aprovação, desaprovação ou de demostração.” (Sarmento et al., 1998, pp. 44). 

Se o feedback assumir a forma de quinestésico, o docente contacta e manipula 

o praticante de forma a que, o aluno, tenha a perceção de como deve realizar o 

movimento em questão (Sarmento et al., 1998). Por fim, o feedback pode 

assumir a forma mista e, assim, permitir que “os jovens recebam a mesma 

mensagem de diversas formas e por canais diferentes, resolvendo potenciais 

insuficiências de compreensão que a utilização de um só canal ou só uma forma 

de emissão pode ocasionar.” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 92). A forma mista 

manifesta-se quando a reação do professor face à prestação do aluno, pelo 

menos, duas formas diferentes descritas anteriormente (Sarmento et al. 1998). 

Contudo, é necessário que o profissional docente, quando sentir a necessidade 

de adotar expressões verbais, tenha cuidado quanto à sua clareza e concisão 

da informação, bem como ao vocabulário utilizado. (Rosado & Mesquita, 2011).  

Quanto à direção, segundo Sarmento et al. (1998), é possível delimitar o campo 

de intervenção do feedback, isto é, selecionar o nosso público. Assim, segundo 

os mesmos autores, o docente pode emitir o feedback de forma individual, ao 

grupo ou à turma. Se utilizar a forma individual, o professor irá reagir, acerca da 

prestação, apenas a um aluno. Se optar por dirigir-se a um grupo, a reação do 

docente irá englobar um conjunto de alunos, onde irão ser transmitidas as 

informações refentes ao movimento pretendido. Por fim, se optar por emitir o 

feedback à turma “a reação à prestação dirige-se à totalidade dos alunos da 

turma.” (Sarmento et al., 1998, pp. 45). Com todas estas informações é possível 

visualizar a importância que a presença do feedback tem no processo de 

aprendizagem do aluno uma vez que “Após a realização de uma tarefa motora 

por parte de um aluno ou atleta, este deve, para que o seu desempenho seja 

melhorado, receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou 

a ação.” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 82)   
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5.2.3. Questionamento  

Uma outra presença que pode influenciar e potencializar o processo de ensino-

aprendizagem é o questionamento. De certa forma, a utilização desta estratégia, 

otimiza o processo de aprendizagem uma vez que a sua aplicação otimiza os 

momentos de instrução (Rosado & Mesquita, 2011). Com esta estratégia o 

docente consegue perceber a informação adquirida pelo aluno. “Após um 

período de informação, de apresentação de matéria nova, de apresentação das 

tarefas motoras, de uma demostração… é muitas vezes necessário verificar o 

grau de compreensão da informação transmitida… O controlo da informação 

transmitida aparece, assim, como fundamental.” (Rodado & Mesquita, 2011, pp. 

101). Assim, a colocação de questões aos alunos permite o controlo da aquisição 

de conhecimentos e a solicitação da capacidade de reflexão. Esta é uma 

ferramenta que permite, ao professor, verificar se a informação transmitida foi 

compreendida e assimilada pelos alunos. Esta estratégia juntamente com o 

feedback interrogativo são uma excelente forma de envolver os alunos nas suas 

práticas e de os cativar para a necessidade de compreenderem as informações 

que lhes são transmitidas (Rosado & Mesquita, 2011). Tal como reforça Vacca 

(2006, cit. por Rosado & Mesquita, 2011, pp. 101) “não será, também, difícil 

reconhecer que a sua utilização permite, entre outros aspetos, verificar o grau 

de conhecimento que os alunos têm da informação transmitida, desenvolver a 

capacidade de reflexão, solicitar apreciação, realizar o controlo de aspetos de 

caráter organizativo, aumentar a frequência de interações entre o professor e o 

aluno, melhorar a motivação e o clima, a instrução, a gestão e a disciplina nos 

diversos contextos educativos.” O questionamento permite verificar “o estado em 

que se encontram relativamente aos objetivos pedagógicos, nomeadamente, os 

de caráter cognitivo e sócio-afetivo.” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 102). O 

questionamento, consoante as caraterísticas da sua intervenção, pode ser 

diversificado. Segundo Rosado e Mesquita (2011), a sua aplicação pode ser com 

questões de revisão, em que se pretende verificar conhecimentos transmitidos 

que exigem memorização e compreensão, e perguntas de valor se se pretender 

verificar o que, os alunos, sentem na prática desportiva verificando sentimentos, 

atitudes e valores. Contudo, também é possível utilizar mais dois tipos de 

questões, convergentes e divergentes. “É ainda, usual falar-se em perguntas 

convergentes (perguntas que se caraterizam por esperarem uma resposta única 
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ou um número limitado de respostas consideradas corretas) e perguntas 

divergentes para as quais, ao contrário das anteriores, são aceitáveis diversas 

respostas, claramente abertas e sem respostas corretas, embora algumas 

respostas possam ser mais aceitáveis que outras; exigem e estimulam a 

originalidade e a criatividade.” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 105). Esta 

estratégia, para além de nos fornecer informações sobre as aprendizagens dos 

alunos, é, também, uma mais-valia para a avaliação do próprio ensino e de toda 

a ação docente. (Rosado & Mesquita, 2011). Segundo Harver e Goudvis (2000, 

cit. por Rosado & Mesquita, 2011), o questionamento é a chave para a 

compreensão. Rosado e Mesquita (2011, pp. 109), afirmam que “o 

questionamento pode ser uma estratégia instrucional decisiva para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu crescimento pessoal, para 

o crescimento do grupo de trabalho, na medida em que lhes permite 

problematizar as situações e os contextos, orientar-se por objetivos, implicar-se 

do ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens… é promotor de 

participação ativa, de motivação intrínseca, de uma adequada interpretação dos 

contextos de prática e do sentido dessas práticas, estando, consequentemente, 

ao serviço do desenvolvimento das competências motoras, da autonomia e da 

responsabilidade, eixos centrais de uma boa educação desportiva.  

5.3. Objetivos  

5.3.1. Objetivo Geral 

Com este estudo pretendo verificar se existem diferenças entre os PE e os EE 

na sua aplicação do FB pedagógico e do questionamento, em modalidades 

coletivas. 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 De acordo com o objetivo geral, os objetivos específicos deste estudo são: 

1. Verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos de participantes, PE e EE, no que diz respeito à utilização 

do FB pedagógico nas suas diversas dimensões (objetivo, forma e 

direção), no ensino de modalidades coletivas.  

2.  Verificar se existem diferenças, entre os dois grupos, quanto à 

aplicação do questionamento, nas aulas de EF. 



168 
 

5.4. Metodologia 

5.4.1. Amostra  

A amostra deste estudo, realizado no ano letivo 2016/2017, foi constituída por 

quatro professores de EF, um do sexo feminino e três do sexo masculino, 

provenientes da Escola Secundária de Águas Santas. Destes quatro 

professores, dois eram EE e os outros dois eram PE, com uma experiência de 

docência superior a quarenta anos. Assim, o estudo foi contemplado com a 

presença de dois grupos de participantes, PE e EE.  

O protocolo do estudo construído foi aplicado numa turma de 11º ano de cada 

professor participante. A sua escolha esteve condicionada com a disponibilidade 

de horário dos observadores. Contudo, foi possível selecionar turmas com o 

número de alunos idêntico, mas não no mesmo curso científico. Assim, duas 

turmas eram do científico-humanístico de línguas e humanidades, uma do curso 

científico-humanístico de artes visuais e uma do curso científico-humanístico de 

ciências e tecnologias. Contudo, houve a preocupação de selecionar turmas do 

mesmo ano de escolaridade.   

5.4.2. Procedimentos 

Como forma de anular qualquer conflito amostral, foi explicado, pela professora 

responsável do estudo, o objetivo e as implicações que a aplicação do mesmo 

teria. Tal diálogo foi tido com os professores participantes e com as suas turmas. 

Com os alunos constituintes da turma eram menores de idade foi-lhes entregue 

uma carta dirigida aos respetivos encarregados de educação, com o objetivo de 

autorizarem a participação informada dos seus educandos neste estudo. 

Recolhidas as necessárias autorizações, foi possível iniciar a aplicação do 

estudo.  

Para iniciar a aplicação do estudo, foi necessário definir e agendar as aulas que 

iriam ser observadas, de cada professor. Na seleção, das aulas a observar, foi 

necessário ter em conta alguns aspetos que podiam influenciar os resultados 

obtidos. Assim sendo, foi definido que as aulas a observar teriam que ser de 100 

minutos e que teria que estar a ser ensinada uma modalidade coletiva, no 

pavilhão desportivo. Também foi tido em conta a posição da aula escolhida na 
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extensão da UD, sendo que as aulas selecionadas de todos os professores 

participantes teriam que estar numa posição centralizada da UD.  

Todas as aulas a observar foram gravadas para, posteriormente, se proceder à 

sua análise. Esta análise foi efetuada pelo registo de ocorrências das diferentes 

categorias selecionadas e definidas, previamente. Estas filmagens foram 

realizadas através da utilização de uma máquina de filmar, colocada num ponto 

fixo que permitisse a visualização de todo o espaço de aula e para completar 

estas gravações foi colocado, a cada professor participante, um microfone 

acoplado para que a audição/observação do FB pudesse ser o mais precisa 

possível. 

5.4.3. Instrumentos  

A recolha dos dados foi efetuada através da aplicação de dois sistemas de 

observação, o Sistema de Observação do Feedback Pedagógico e o Sistema de 

Observação do Questionamento aos Alunos, construídos por Sarmento et al. 

(1998). Ambos funcionam como um registo de ocorrências de um determinado 

comportamento do profissional docente.  

O Sistema de Observação do Feedback Pedagógico (Anexo VI) tem como 

objetivo estudar a reação do comportamento do professor à prestação motora 

do aluno, proporcionando uma análise quantitativa e estrutural da utilização 

deste comportamento por parte dos professores. É um sistema de fácil aplicação, 

fornecendo informação valiosa na formação de professores uma vez que permitir 

traçar uma linha orientadora de retroação do professor. Este sistema trata-se de 

uma adaptação de diversos sistemas de análise. O sistema é constituído por 

quatro dimensões, objetivo, direção, forma e afetividade, compostas por treze 

categorias. A dimensão do objetivo divide-se em quatro categorias, feedback 

avaliativo, feedback prescritivo, feedback descritivo e o feedback interrogativo; 

quanto à forma, este pode ser um feedback visual, um feedback auditivo, um 

feedback quinestésico e um feedback misto; na dimensão da direção podemos 

observar três categorias, feedback individual, feedback grupo e feedback classe; 

e por fim, temos a dimensão da afetividade que engloba duas categorias, o 

feedback negativo e o feedback positivo. Contudo, esta última dimensão não foi 

alvo de observação, sendo excluída do sistema de observação. Como foi 
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referido, anteriormente, é um sistema de registo de ocorrências. (Sarmento et 

al., 1998).  

O Sistema de Observação do Questionamento aos Alunos (Anexo VII) é um 

sistema que estuda a utilização de uma das estratégias verbais mais utilizadas 

pelos professores, a colocação de questões aos alunos. Esta estratégia constitui 

parte integrante da estrutura instrucional uma vez que, permite o controlo da 

aquisição de conhecimentos e a solicitação da capacidade de reflexão 

(Sarmento et. al., 1998). Este sistema regista a frequência de utilização dos 

diversos tipos de questões colocadas pelo professor. É um registo com um 

grande grau de objetividade, com fácil aplicação e aprendizagem, podendo ser 

utilizado em situações de observação direta e diferida. O sistema é constituído 

por quatro dimensões: perguntas de revisão, perguntas convergentes, perguntas 

divergentes e perguntas de valor, sendo estas compostas por doze categorias. 

Todas as dimensões podem ser divididas em três categorias, questões 

fechadas, abertas e/ou outras. Este tipo de sistema funciona como um 

instrumento de registo simples de ocorrências. 

5.4.4. Análise dos Dados  

Inicialmente, recorreu-se à estatística descritiva com o intuito de analisar e 

averiguar a frequência de ocorrências e a respetiva percentagem (%) das 

variáveis de estudo. Segundo Pestana e Gageiro (2008), a estatística descritiva 

é uma análise que se centra no estudo de caraterísticas não uniformes das 

unidades a serem experimentadas e observadas, com o objetivo de enumerar e 

descrever um conjunto de dados informativos do estudo em questão. Assim, 

neste estudo, a análise descritiva proporcionou-nos dados referentes ao número 

de ocorrências do feedback pedagógico e das suas diversas dimensões, bem 

como o número de ocorrências da utilização do questionamento.  

Posteriormente, para comparar os dados, dos dois grupos, recorreu-se à 

estatística não paramétrica de Mann-Whitney, adequado para a comparação de 

duas amostras independentes. Para facilitar a interpretação e análise dos 

resultados obtidos, na comparação dos dois grupos, foi definido, para o nível de 

confiança, o valor de 0,05.  

5.5. Apresentação de Resultados  
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No que concerne à organização e estruturação da apresentação de resultados, 

esta vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte irão ser apresentados, de 

forma individual, os resultados obtidos da análise descritiva, aplicada à utilização 

do feedback e do questionamento por parte dos PE e EE. Na segunda parte, irão 

ser expostos os resultados alcançados, com a aplicação do teste Mann-Whitney, 

na comparação dos PE e dos EE, relativamente à utilização do feedback e do 

questionamento. 

5.5.1. Parte I - Análise descritiva  

Como foi referido anteriormente, nesta parte, serão expostos os resultados da 

análise descritiva, relativamente à utilização do feedback e do questionamento 

por parte dos PE e dos EE. 

5.5.1.1. Feedback Pedagógico  

Com as notas retiradas, nos momentos de observação, foi possível verificar uma 

tendência para a utilização de feedback com CP. Todos os participantes, do 

estudo, utilizaram o CP e o CR na emissão dos seus feedbacks. Contudo, 

ocorrência de um feedback com CP teve maior incidência.   

Tipo do Feedback Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Focando individualmente cada professor observado, na aula do PE1, o tipo de 

feedback mais utilizado foi o prescritivo, com uma percentagem de 49%. 

Seguidamente, temos o avaliativo com cerca de 37% e o descritivo com 13%. O 

feedback interrogativo foi o menos utilizado com cerca de 0,9%.  
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Gráfico nº 1 - Tipo de Feedback PE1 
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Na aula do PE2, é possível verificar que o feedback mais presente foi o 

prescritivo. Este tipo de feedback foi o mais emitido com uma percentagem de 

78%. O avaliativo e o descritivo também estiveram presentes, mas com 

percentagens muito baixas, 19% e 4%, respetivamente. O feedback interrogativo 

não esteve presente na aula.  

  

 

 

 

 

 

Na aula do EE1, o feedback mais emitido foi do tipo prescritivo com cerca de 

72%. Os restantes três tipos estiverem presentes, contudo com percentagens 

muito baixas. O feedback descritivo com 7%, o avaliativo com 17% e o 

interrogativo com cerca de 0,9%.  
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Gráfico nº 2 - Tipo de Feedback PE2 

Gráfico nº 3 - Tipo de Feedback EE 1 

Gráfico nº 4 - Tipo de Feedback EE 2 
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Com o EE2, os quatro tipos de feedbacks foram utilizados, na aula observada. 

Como, também se verificou nos anteriores participantes, o feedback mais 

utilizado foi o prescritivo com uma percentagem de 72%. O menos utilizado foi o 

interrogativo com uma percentagem de 6%. É notória a enorme distância entre 

os dois extremos. Os feedbacks descritivos e avaliativos estiveram presentes 

com cerca de 9% e 13%, respetivamente.  

 

Forma de Feedback Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

O PE1, na sua aula, emitiu feedback, maioritariamente, sob a forma auditiva com 

uma percentagem de 97%. A restante percentagem de 3% foi sob a forma mista, 

em que englobou, no seu feedback, duas formas possíveis. As formas mistas 

utilizadas foram a auditiva/visual e a auditiva/quinestésica. Contudo, a forma 

visual e quinestésico não foram utilizadas isoladamente pelo professor, não 

tendo assim nenhuma percentagem.  
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Gráfico nº 5 - Forma de Feedback PE1 

Gráfico nº 6 - Forma de Feedback PE2 
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Na aula do PE2, como é possível verificar no gráfico nº 6, a única forma de 

feedback utlizada foi a auditiva com uma percentagem de 100%. Não se verificou 

outro tipo de forma empregue pelo professor na sua aula.  

 

 

 

 

 

Com o EE1 foi possível verificar dois tipos de formas utilizadas, tal como indica 

o gráfico nº 7. A forma auditiva com cerca de 90% foi a mais utlizada, seguindo-

se a forma mista com uma percentagem de 10%. A forma mista verificada foi, 

somente, a auditiva/visual. A forma visual e quinestésica não foi aplicada pelo 

professor a sua aula, de forma isolada.  

 

 

 

 

 

                                                                  Gráfico nº 8 - Forma de Feedback EE2 

No gráfico nº8, referente ao EE2, é possível verificar que foram aplicadas duas 

formas de feedback na aula. A forma auditiva foi verificada com uma 

percentagem de 98% e a forma mista com cerca de 2%. Foram as duas formas 

presentes na aula, não sendo possível verificar a forma visual e quinestésico, 

isoladamente uma vez que só apareceram de forma mista, isto é, juntamente 

com outro tipo de forma de feedback.  
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Gráfico nº 7 - Forma de Feedback EE1 
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Gráfico nº 11 - Direção de Feedback EE1 

Direção de Feedback Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Na aula do PE1, como é ilustrado no gráfico nº9, as três direções foram 

aplicadas, sendo a forma individual, no entanto, a mais utilizada. Esta direção 

teve uma percentagem de 81%. De seguida, a mais utlizada foi a de grupo, com 

cerca de 11%. A direção à classe foi a menos utlizada com uma percentagem de 

8%.  

 

 

 

 

 

No gráfico nº10, temos ilustrado as três formas utilizadas pelo PE2 e as suas 

respetivas percentagens. Ao contrário o PE1, a direção mais utilizada foi ao 

grupo com uma percentagem de 55%. De seguida, foi a individual com cerca de 

43% e a menos utlizada foi à classe com uma percentagem de 2%.  
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Gráfico nº 9 - Direção de Feedback PE1 

Gráfico nº 10 - Direção de Feedback PE2 
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Na aula do EE1 só foram possíveis verificar duas direções do feedback, como é 

ilustrado no gráfico nº 11. Este utilizou, apenas, a direção individual com uma 

percentagem de ocorrência de 59% e a direção grupo com uma ocorrência de 

41%. A direção classe não esteve presente na aula observada.  

 

 

 

 

 

Como pode ser visualizado no gráfico nº 12, as três direções estiveram presentes 

na aula do EE2. A direção mais utilizada com uma percentagem de 74% foi a 

individual. De seguida, a mais utilizada foi a grupo com um número de ocorrência 

de 26%. A menos utilizada foi à classe com cerca de 8%. 

5.5.1.2. Questionamento 

Utilização do Questionamento  

 

 

 

 

 

 

O gráfico nº13 diz respeito à utilização do questionamento por parte do PE1. 

Como verificamos, o professor, utilizou perguntas de revisão e convergentes. 

Nas questões de revisão podemos verificar que foram utilizadas perguntas 

abertas (mais do que uma resposta possível) e fechadas (uma única resposta). 

Contudo, as questões de revisão fechadas ocorreram mais vezes, como 

visualizamos no gráfico. Com as questões convergentes, verificou-se o mesmo 

uma vez que as perguntas convergentes fechadas tiveram um número de 
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ocorrências mais elevado. As perguntas divergentes e de valor não foram 

utilizadas pelo professor.  

 

 

 

 

 

 

O PE2 utilizou, apenas, perguntas convergentes de categoria fechada, como 

verificamos no gráfico nº14 acima mencionado. As restantes questões não foram 

utilizadas e por isso não forma observadas na aula. 

 

 

 

 

 

 

O gráfico nº15 diz respeito ao EE1 e é possível verificar que este apenas utilizou 

questões convergentes de caráter fechado, tal como verificamos no gráfico nº18 

referente ao PE2. As restantes categorias não foram observadas.  
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No gráfico nº16, referente ao EE2, verificamos que foram utilizados dois tipos de 

perguntas, de revisão e convergentes. Ambas foram de caráter fechado com o 

intuito de obter apenas uma única resposta. Contudo, como é possível visualizar 

no gráfico, as perguntas convergentes foram as mais utilizadas por parte do EE2 

do que as perguntas de revisão.  

5.5.2. Parte II - Teste Mann - Whitney  

Aqui, na parte II, serão apresentados os resultados referentes à comparação dos 

PE e dos EE, no que diz respeito à utilização do feedback e do questionamento. 

A tabela nº1 irá expressar os resultados obtidos da comparação, dos PE e dos 

EE, em relação ao tipo de feedback utilizado; na tabela nº2 serão evidenciados 

os resultados referentes à comparação realizada na forma de feedback utilizada; 

os resultados da tabela nº3 irão fazer referência à comparação, dos PE e dos 

EE, no que diz respeito à direção de feedback; por fim, na tabela nº4 irão ser 

apresentados os resultados da comparação, dos PE e dos EE, quanto à 

utilização do questionamento.   

Tabela nº 1- Comparação do Tipo de Feedback utilizado 

Estatísticas de testea 
 FB 

Prescritivo 

Total 

FB Descritivo 

Total 

FB Avaliativo 

Total 

FB 

Interrogativo 

Total 

U de Mann-Whitney ,000 2,000 2,000 ,000 

Wilcoxon W 3,000 5,000 5,000 3,000 

Z -1,549 ,000 ,000 -1,549 

Significância Assint. 

(Bilateral) 

,121 1,000 1,000 ,121 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 

,333b 1,000b 1,000b ,333b 

a. Variável de Agrupamento: Tipo 

b. Não corrigido para empates. 

 

Com a tabela nº1 conseguimos verificar que, após a comparação dos dois 

grupos de participantes quanto ao tipo de feedback emitido, não existem 

diferenças significativas uma vez que o valor de significância é superior a 0,05 

nos quatro tipos de feedbacks.  
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Tabela nº 2 - Comparação da Forma de Feedback utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela nº2, estão ilustrados os resultados da comparação quanto à forma da 

emissão do feedback. É possível verificar que não existem diferenças 

significativas, pois o valor de significância é superior a 0,05, como está 

evidenciado a negrito na tabela.  

Tabela nº 3 - Comparação da Direção do Feedback utilizado 

 

Com a tabela nº3, é possível verificar que não existem diferenças significativas 

entre os dois grupos, no que concerne à direção do feedback emitido. Como está 

evidenciado, na tabela, o valor de significância é superior a 0,05, logo não foram 

encontradas diferenças entre os PE e os EE.  

 

Estatísticas de testea 

 FBmist

o 

FBquinestés

ico 

FBauditi

vo 

FBvisu

al 

U de Mann-Whitney 1,000 2,000 2,000 2,000 

Wilcoxon W 4,000 5,000 5,000 5,000 

Z -,775 ,000 ,000 ,000 

Significância Assint. 

(Bilateral) 

,439 1,000 1,000 1,000 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 

,667b 1,000b 1,000b 1,000b 

a. Variável de Agrupamento: Tipo 

b. Não corrigido para empates. 

Estatísticas de testea 

 FBindividual FBgrupo FBclasse 

U de Mann-Whitney 2,000 1,000 ,000 

Wilcoxon W 5,000 4,000 3,000 

Z ,000 -,775 -1,633 

Significância Assint. (Bilateral) 1,000 ,439 ,102 

Sig exata [2*(Sig. de unilateral)] 1,000b ,667b ,333b 

a. Variável de Agrupamento: Tipo 

b. Não corrigido para empates. 
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Tabela nº 4 - Comparação da Utilização do Questionamento 

Estatísticas de testea 

 Perg 

Revisão 

Total 

Perg 

Convergent

e Total 

Perg Valor 

Total 

Perg 

Divergente 

Total 

U de Mann-Whitney 1,500 2,000 2,000 2,000 

Wilcoxon W 4,500 5,000 5,000 5,000 

Z -,408 ,000 ,000 ,000 

Significância Assint. 

(Bilateral) 

,683 1,000 1,000 1,000 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 

,667b 1,000b 1,000b 1,000b 

a. Variável de Agrupamento: Tipo 

b. Não corrigido para empates. 

 

Na tabela nº4 estavam evidenciados os resultados da comparação das aulas 

observadas dos PE e dos EE, no que diz respeito ao tipo de perguntas utilizadas 

na aplicação da estratégia do questionamento. Contudo, tal como aconteceu nas 

comparações anteriores, não existem diferenças significativas uma vez que o 

valor de significância é superior ao valor estipulado de 0,05.  

5.6. Discussão dos Resultados  

A discussão dos resultados irá ser dividida nos temas em que, os PE e os EE, 

foram sujeitos a observação. Assim, primeiramente irão ser discutidos os 

resultados obtidos da utilização do feedback. Seguidamente, serão alvo de 

discussão os resultados alcançados, relativamente à utilização do 

questionamento. Ambas discussões serão sustentadas pelo conhecimento que 

existe, na literatura, em relação aos temas deste estudo.   

5.6.1. Feedback 

Tipo de Feedback 

Apesar de não terem sido encontradas diferenças estatisticamente significativas 

na comparação dos dois grupos de participantes em relação ao tipo de feedback 

utilizado, é possível evidenciar alguns pontos cruciais na sua instrução. No que 

diz respeito ao número de feedbacks emitidos, os quatros professores, 

conseguiram uma percentagem idêntica. Contudo, é possível verificar que o 
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feedback mais utilizado foi do tipo prescritivo. Segundo Mesquita et al. (2009), 

este tipo de feedback é considerado um elemento fulcral para o incremento da 

eficácia pedagógica. Este resultado foi, também, obtido por Petrica (2012) onde 

os feedbacks observados foram, maioritariamente, prescritivos com cerca de 

64,3%. Este estudo foi aplicado em professores de EF em que se pretendia 

verificar se a aplicação de vários métodos, formas e processo de ensino de 

preparação dos professores influenciava um melhor e mais frequente recurso à 

competência comportamental de emissão do feedback. Serra e Graça (2003), 

num estudo realizado em professores de Maputo, chegaram, também, à 

conclusão que a emissão de feedback de natureza prescritiva foi a categoria com 

maior percentagem, cerca de 20,7%. Estes autores tinham como objetivo 

descrever o comportamento dos professores, nos momentos de instrução.  

Os dados obtidos, neste estudo, podem ter sido influenciados por vários motivos, 

desde o nível de desempenho da turma até à situação em que o feedback foi 

emitido. Como as turmas tinham um nível baixo de desempenho motor e de 

compreensão das matérias de ensino desportivas, os professores não 

conseguiam atribuir autonomia e responsabilidade aos seus alunos pois estes 

ainda não estavam preparados. Tal como nos diz Rosado e Mesquita (2011, pp. 

87), “a falta de conhecimento centrada na relação entre os propósitos da ação 

motora e o movimento requerido exige a utilização de feedback esclarecedor das 

particularidades das condições de envolvimento em que se efetiva a tarefa”. 

Através das notas de campo, retiradas, nos momentos, de observação foi 

possível identificar que os professores, maioritariamente, utilizavam o feedback 

prescritivo em momentos de jogo ou de situações reduzidas de jogos. Contudo, 

apesar de os professores aplicarem, na emissão, as duas categorias da 

especificidade do conteúdo do feedback, CP e o CR, o CP foi o mais utilizado. 

Com esta aplicação o processo de aprendizagem foi privilegiado e os alunos 

conseguiram focar nas suas ações e nos seus critérios de êxito inerentes ao 

modelo de execução (Rosado & Mesquita, 2011).  

Contudo, é possível, também, verificar que os PE utilizaram em menor 

percentagem o feedback avaliativo e o interrogativo do que os EE. Tal resultado 

pode estar relacionado com a demora na aplicação e desenvolvimento destes 

dois tipos de feedbacks, com o tempo disponível para o ensino da modalidade e 
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com o nível de desempenho da turma. A importância e aplicação que cada 

professor atribui às estratégias instrucionais depende do seu contexto e das suas 

condições.   

 o pouco à vontade que os professores têm em aplicar estas duas vertentes do 

feedback uma vez que são dois tipos de feedbacks que podem influenciar a 

forma e a perceção que os alunos têm das suas ações e que se forem, 

negativamente, induzidas podem levar à aquisição de erros motores.  

É necessário evidenciar que o feedback avaliativo, quando utilizado, tinha o 

intuito de realizar uma apreciação com objetivo de motivar, elogiando as ações 

dos alunos uma vez que as suas dificuldades apresentadas, de certa forma, 

influenciavam negativamente a sua motivação para a realização da aula. 

Também, é possível visualizar que, os EE, aplicaram todos os tipos de 

feedbacks, referentes ao objetivo. Este resultado obtido pode estar relacionado 

com o fato de, no seu ano de formação anterior ao EP, terem sido alertados para 

esta matéria e para as suas diversas intervenções.    

Forma de Feedback 

Como foi possível verificar, de uma forma geral, a forma auditiva foi a mais 

utilizada pelos participantes. Tal resultado foi, também, obtido no estudo 

realizado por Mesquita et al. (2009), onde foi verificado que a forma auditiva foi 

a escolhida, pelos participantes, para aplicar na modalidade de Futebol.  

Também, no estudo de Aleixo et al. (2012), que se pretendia analisar o feedback 

na instrução do treinador no ensino da Ginástica Artística, modalidade individual, 

verificou-se que a forma verbal foi a dominante, seguindo-se a forma combinada 

ou mista verbal e visual.  

Contudo, apesar de ser a forma mais utilizada pelos participantes do estudo, 

segundo a literatura não é a mais correta. Segundo Rosado e Mesquita (2011), 

os feedbacks devem ser, preferencialmente, auditivo-visuais ou auditivo-

cinestésicos e não apenas verbais. Estes autores defendem que, a forma mista, 

“permite que os jovens recebam a mesma mensagem de diversas firmas e por 

canais diferentes, resolvendo potenciais insuficiências de compreensão que a 

utilização de um só canal ou só uma forma de emissão pode ocasionar” (Rosado 

& Mesquita, 2011, pp. 92).   Creio que tal escolha, realizada pelos professores, 
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está relacionada com a criação de uma tendência de que a forma auditiva é a 

mais eficaz. Pode ser a mais fácil de aplicar, contudo, como vimos anteriormente, 

não é considerada mais eficaz uma vez que é importante, os alunos, durante o 

seu processo de aprendizagem sejam acompanhados e presenciados com 

diversas formas de transmissão de informação, para que seja possível ter uma 

imagem mais completa do que se pretende. O facto de a categoria mista ou 

visual ter uma percentagem minimia ou nula leva-nos a afirmar que, os 

participantes, utilizaram pouco a demonstração nas aulas observadas. E, sendo 

a demonstração uma forma de completar e enriquecer os momentos de 

instrução, a sua não utilização pode condicionar de forma negativa o processo 

de aprendizagem. Tal como é referido por Rink (1994, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011) e Darden (1997 cit. por Rosado & Mesquita, 2011), esta 

estratégia possibilita, por parte dos alunos, a visualização dos movimentos a 

executar, tendo em conta os elementos chave para uma boa execução. Contudo, 

o objetivo da aula pode, também, ser um fator que influencie a escolha da forma 

de emissão do feedback uma vez que se, o professor, tiver como objetivo a 

exercitação máxima da turma pode diminuir os momentos de demostração e de 

emissão de feedback visual, proporcionado maior tempo de prática motora.  

Quando foi realizada a comparação entre os dois grupos de participantes, não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito 

à forma de emissão do feedback. Contudo, podemos identificar que a forma 

auditiva foi a escolhida, maioritariamente, pelos participantes. A forma mista 

apesar de ter sido utilizada por todos, foram os EE que aplicaram mais, nas suas 

aulas. Este resultado pode estar relacionado com o fato de os EE, serem 

alertados para uma otimização das estratégias de instrução. Contudo, como são 

inexperientes ainda sentem alguma dificuldade na sua concretização. 

Direção de Feedback 

Se verificarmos nos gráficos, anteriormente apresentados, conseguimos 

perceber que as direções mais utilizadas, por parte dos participantes do estudo, 

são a individual e ao grupo. O resultado obtido vai de encontro ao que Rosado e 

Mesquita evidenciam. Estes dois autores afirmam que a “maior parte dos 

feedbacks é individual, de forma a garantir a necessária individualização das 
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correções do professor” (Rosado, 1988, cit. por Rosado & Mesquita, 2011, pp. 

90).   

Estes mesmos resultados foram, também, obtidos no estudo de Serra e Graça 

(2003), com os professores de Maputo. Estes autores, no seu estudo, 

evidenciaram uma preferência que os professores tinham em emitir feedback 

individual, com uma percentagem de 30,7%. De seguida, a preferência era a 

emissão de feedback ao grupo. Estes autores acreditam que com “a duração de 

uma aula e o número de alunos por turma, não nos parece suficiente a opção 

por parte dos professores pelo feedback individual” (Serra & Graça, 2003, pp. 

201). Também Mesquita et al. (2009), no seu estudo com treinadores de Futebol, 

obteve resultados idênticos uma vez que, os treinadores preferiam intervir de 

forma individual, com cerca de 80,1%. A segunda opção seria ao grupo com uma 

percentagem de 13,2%. Estes resultados foram justificados pelo facto de existir 

a necessidade, por parte do treinador, de focar a atenção do aluno na informação 

pretendida. O fato de os treinadores, nas suas intervenções, incidirem em 

aspetos técnicos leva à adoção de um “perfil de intervenção mais individualizado” 

(Aleixo & Vieira, 2012, pp. 33). No estudo, na modalidade de Ginástica Artística, 

realizado por Aleixo e Vieira (2012) destacou-se uma preferência, por parte da 

treinadora, em direcionar a emissão do feedback ao atleta. Esta preferência pela 

direção individual foi sustentada pelo fato de ser aplicada durante a prática de 

uma nova habilidade, fornecendo, assim, indicações em tempo real das 

dificuldades particulares de cada um. A direção ao grupo e à classe só foi 

aplicada quando, a treinadora, queria reforçar o conteúdo e alguns aspetos 

fulcrais de cada habilidade, dando um apoio, ao atleta, na realização das tarefas 

(Aleixo & Vieira, 2012). Petrica (2012), com o seu estudo, evidenciou, também, 

uma preferência por parte dos professores em utilizar a direção individual, com 

cerca de 71%. Ao grupo obteve uma percentagem de 16% e à classe de 13%. 

Estes resultados, como podemos ver, vão de encontro ao que alcançámos com 

a aplicação deste estudo.  

Contudo, após a aplicação do teste de comparação, entre os PE e os EE, 

verificou-se que não existiam diferenças estatisticamente significativas nesta 

dimensão do feedback. No entanto, é possível visualizar que foram os PE os 

únicos a terem, na sua aula, momentos de feedback direcionado à turma. Este 
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dado pode estar relacionado com várias causas. Uma delas é o nível de 

experiência elevado que os PE têm em relação aos EE. Os mais experientes 

sentem-se mais confiantes e seguros de transmitirem informação a toda a turma, 

não estando preocupado com possíveis questões que põem em causa o seu 

trabalho e os conhecimentos que transmite. Os professores menos experientes, 

no ano de EP, apesar de querem intervir, mostrar e proporcionar aprendizagens 

completas podem ter receio, numa primeira fase, de o fazer à classe devido às 

suas inseguranças ou até mesmo pela falta de controlo da turma, preferindo, 

assim, emitir feedback individual. Uma baixa percentagem de emissão de 

feedback à classe pode, também, estar relacionada com o fato de os professores 

não quererem dispensar tempo desnecessário, isto é, preferem emitir feedback 

ou focar algum aspeto importante da ação motora à classe quando existe um 

número elevado de dificuldades e de erros executados por vários alunos. Rosado 

e Mesquita (2011, pp. 90), completam com o que foi salientado, anteriormente, 

uma vez que acreditam que “se os níveis de prática são muitos idênticos, se são 

frequentes erros comuns de execução, os feedbacks podem ser dirigidos a um 

grupo ou a toda a classe”. Uma outra causa que pode ter influenciado a decisão 

dos EE, ao escolher as duas direções, individual e grupo, pode ser o tipo de aula, 

isto é, uma aula com um caráter mais introdutório, podem ser aplicados 

feedbacks ao grupo e à classe mais frequente, uma vez que estão todos num 

nível idêntico e numa fase inicial de aprendizagem. Se a aula tiver um caráter 

mais de exercitação ou conclusivo, com a turma já passou por um processo de 

aprendizagem, e como cada aluno tem o seu nível de evolução e de 

aprendizagem próprio, é mais difícil obter níveis de desempenho idênticos, 

sendo necessário evidenciar informações específicas a cada aluno, de forma 

individual.  

5.6.2. Questionamento  

Como é possível verificar todos os intervenientes utilizaram, na sua aula, a 

estratégia do questionamento. Contudo, a sua percentagem de aplicação não foi 

muito elevada tendo em conta o tempo de aula. Tal facto pode estar relacionado 

com a importância que é dada a esta estratégia instrucional. Os intervenientes 

do estudo podem não ter a noção de que “a adoção de estratégias mais 

centradas nos alunos ou nos atletas, na sua responsabilização pela sua 
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aprendizagem, valorizando a compreensão das situações e a capacidade de 

resolução de problemas pode exigir, no futuro mais atenção a esta estratégia.” 

(Rosado & Mesquita, 2011, pp. 104). Os resultados verificados, na literatura, tal 

como é mencionado por Rosado e Mesquita (2011), mostram uma fraca 

utilização do questionamento por parte dos treinadores uma vez que estes 

preferem utilizar abordagens mais diretivas no ensino. Num estudo de Chambers 

e Vickers (2006), realizado a atletas de natação, verificaram que com a aplicação 

do questionamento, os atletas, melhoravam a sua técnica e, consequentemente, 

os seus tempos.  

Após a comparação, entre os dois grupos, verificou-se que não existiam 

diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito à sua utilização. 

Contudo, com a análise dos gráficos conseguimos verificar que apenas foram 

aplicadas questões de revisão e convergentes, pelos participantes. Tal pode 

estar relacionado com o fato de as questões de revisão proporcionarem, ao 

professor, um controlo do que foi adquirido pelos alunos e, assim, este consegue 

ter uma noção da sua intervenção e de todo o processo de ensino (Rosado & 

Mesquita, 2011). Com as perguntas convergentes, como se pretende uma 

resposta que englobe uma relação entre o conhecimento e os conteúdos já 

adquiridos (Rosado & Mesquita, 2011), podem ser colocadas quando se sente a 

necessidade de verificar o que o aluno assimilou do que foi transmitido. Contudo, 

toda esta seleção tem que ir de encontro ao que o professor pretende, no 

momento. Nos mesmos gráficos, é possível verificar que, os EE, aplicaram 

apenas questões de caráter fechado, o que não aconteceu com os PE. Este 

resultado pode estar relacionado com o fato de, os EE, nas suas intervenções 

privilegiarem respostas diretas, claras e simples, onde estejam evidenciados os 

pormenores que são essenciais numa determinada ação motora uma vez que 

“as questões devem ser subordinadas aos objetivos (sendo planificadas com um 

determinado objetivo preciso) garantindo, assim, a sua relevância, a validade do 

seu conteúdo” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 106). 

5.7. Conclusão 

Com o presente estudo foi possível analisar de uma forma mais intensa e 

complexa alguns parâmetros da instrução, nomeadamente o feedback e a 

utilização da estratégia de questionamento, que, de certa forma, podem 
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influenciar o processo de ensino-aprendizagem. Foi uma oportunidade única 

para os EE identificarem aspetos positivos e negativos das intervenções 

observadas e, assim, poder rentabilizar e otimizar a sua ação educativa, visto 

que tinha a possibilidade de visualizar um leque variado de momentos, ações e 

comportamentos de outros professores.  

Assim, apesar de não se ter verificado diferenças estatisticamente significativas 

na comparação dos PE e dos EE, no que diz respeito à utilização do feedback e 

do questionamento, foi possível retirar alguns aspetos interessantes na 

aplicação deste estudo. Todos os participantes, PE e EE, utilizaram, 

maioritariamente, feedback com um objetivo prescritivo em que o seu conteúdo 

baseava-se, geralmente, no conhecimento da performance. Quanto à forma da 

emissão do feedback a auditiva foi a dominante nas quatro aulas observadas. 

No que diz respeito à direção do feedback, também existiu uma escolha 

dominante nas quatro intervenções. Os participantes optaram por direcionar, 

preferencialmente, o feedback individual. Contudo, os PE foram os únicos que, 

nas suas intervenções, emitiram, também, feedback à classe, mas numa 

percentagem inferior. Quanto à estratégia de questionamento, esta foi aplicada 

pelos quatro participantes, mas numa baixa percentagem. As questões 

dominantes foram do tipo de revisão e convergente e, maioritariamente, de 

carácter fechado.  

Assim, o presente estudo permitiu, ao EE, identificar e analisar aspetos que 

influenciam a prática pedagógica e, de certa forma, melhorar as suas 

intervenções, no que diz respeito ao planeamento e à qualidade das mesmas, 

em aulas futuras. E sendo, o feedback e o questionamento, duas vertentes que 

devem estar presentes no processo de ensino-aprendizagem, para o incremento 

do sucesso pedagógico, foi importante, para o EE, ter a oportunidade de, no seu 

ano de EP, aprofundar e investigar estes temas. Contudo, é importante realçar 

algumas limitações que, de certa forma, condicionaram a aplicação do estudo e, 

consequentemente, os resultados obtidos. O número reduzido de participantes 

e a observação de uma única aula foram aspetos que influenciaram, de forma 

negativa, os resultados. Para combater tais limitações, em futuros estudos, é 

necessário aumentar o número de PE e de EE, bem como observar em vários 
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momentos. Contudo, não foi possível neste estudo devido a questões temporais 

e de disponibilidade dos participantes. 
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 
 

Após ter terminado este longo percurso, posso dizer que não podia ter escolhido 

melhor profissão. Foi uma das experiências mais marcantes e, ao mesmo tempo, 

mais reveladora. Com ela percebi que, este foi sem dúvida, o meu Ano da 

Verdade. Se inicialmente tinha dúvidas em relação à escolha do curso que devia 

de ingressar, hoje, no final deste percurso, sei que não podia ter feito outra 

escolha. Quero ser professora de EF e é por isso que irei lutar, nos próximos 

anos.  

Penso que no decorrer deste ano as mudanças e as transformações de que fui 

alvo, são as causas do que sou hoje, enquanto professora de EF e quanto ser 

humano. Foi um ano cansativo, trabalhoso e árduo, mas o resultado não podia 

ser melhor uma vez que, acabei, este ano de formação, com a sensação de 

dever cumprido. Todos os desafios, os problemas e dificuldades encontradas 

fizeram-me crescer e desenvolver um leque variado de capacidades e 

competências. Contudo, devo confessar que no início do ano letivo não me senti 

preparada física e psicologicamente para o ano de EP. No meu pensamento 

permanecia a ideia que, ainda, não estava recuperada do ano trabalhoso que 

passara e este meu pensamento, nos primeiros momentos, foi um entrave na 

minha ação docente. Agora que olho para trás, percebo que esse entrave foi o 

responsável pelo não aproveitamento dos momentos da primeira fase do ano 

EP. Andava, constantemente, angustiada e frustrada. Tudo o que me era dito, 

eu, considerava como se fosse um “ataque” à minha pessoa e às minhas ações. 

Creio que todo este turbilhão de sentimentos foi uma consequência do ano 

transato uma vez que este tinha sido um ano muito trabalhoso e de revelação 

em algumas questões profissionais e pessoais. Contudo, graças ao meu 

excelente NE, que era constituído pelos meus melhores amigos, consegui sair 

desse poço escuro. Aos poucos fui-me apercebendo de que estava a perder uma 

das melhores experiências de vida que podia ter e que, tão cedo, não iria 

vivenciar outra.  Assim, comecei a viver cada momento de uma forma intensa e 

única aproveitando tudo o que nele existia.  

Com o passar do tempo, fui conhecendo os funcionários das instalações 

desportivas bem como alguns auxiliares da instituição escolar. A relação criada 
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com estes membros tornou-se um aspeto fulcral no processo de ensino visto que 

o carinho que estes tinham pelo NE da FADEUP era enorme e, por isso mesmo, 

o que era quase impossível em termos de espaço e de materiais, estes faziam 

com que fosse possível. Posto isto, tínhamos estes elementos do nosso lado, a 

trabalhar connosco e, lá no fundo, a desejar que tivéssemos presentes no 

próximo ano letivo. A relação com os funcionários foi um dos vários aspetos que 

marcam e que facilitou a minha ação na escola. Outro aspeto foi a relação criada 

com alguns professores de EF. Devido a incompatibilidade de horários, não foi 

possível desenvolver uma relação com alguns professores, pois quase que não 

os víamos. Com isto, o contacto que tínhamos era quase nulo, somente existia 

nas atividades organizadas pelo grupo de EF. E por coincidência os professores 

com que me identifiquei e relacionei, mais rápido e facilmente, integravam o 

grupo dos que não coincidiam com o nosso horário escolar. Fico com pena que 

tal tivesse acontecido pois existiam professores com o qual gostaria de ter 

conversado, discutido e partilhado algumas das minhas experiências, bem como 

escutado as deles. Nas atividades que eram organizadas pelo grupo de EF 

aproveitava para colocar a “conversa em dia” e de enriquecer mais um pouco a 

minha “mala docente” com a sua sabedoria. Com estas relações geradas no seio 

da instituição, percebi, facilmente, que o processo educativo não dependia 

apenas do meu trabalho ou esforço educativo. Todo o meio à volta, de uma forma 

ou de outra, influencia o desenrolar do processo de aprendizagem dos alunos. 

por isso, considero que foi fundamental criar laços com os funcionários, 

professores e alunos.  

Como já referi neste documento, as condições espaciais e materiais foram uma 

condicionante presente em todo o processo de ensino-aprendizagem. Tentei, 

com o espaço e material disponível, englobar diversidade e inovação nas minhas 

aulas para que os alunos não saíssem prejudicados uma vez que estes não têm 

culpa das poucas condições materiais e espaciais existentes. Posto isto, como 

queria englobar nesta experiência a abordagem de uma modalidade alternativa, 

escolhi o Frisbee. Como era uma modalidade fácil de aprender e necessitava, 

para a sua realização, de espírito cooperativo e competitivo, achei que era 

perfeita para aplicar nas duas turmas. Para a situação de jogo era necessário 

um disco desportivo. No entanto, como a escola não tinha este tipo de materiais, 
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eu própria construí três discos de Frisbee (Anexo V). Quando apliquei, nas duas 

turmas, foi notório o seu entusiasmo e, ao mesmo tempo, o seu cuidado pelo 

disco construído pela professora. Mialaret (1980) afirma que, de certa forma, 

todos os que rodeiam o espaço educativo, de uma forma direta ou indiretamente, 

influencia a ação educativa e, assim, a aprendizagem dos alunos. Contudo, 

todos os intervenientes educativos têm um objetivo comum que se retrata na 

possibilidade de proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem. Todos 

querem desenvolver uma “boa educação”. 

De certa forma, todos os momentos fáceis e difíceis que passei, ao longo deste 

ano de EP, marcaram e influenciaram o meu processo de formação e a 

construção da minha identidade profissional. Hoje vejo o estágio como um lugar 

de partilha, de construção e de desenvolvimento de conhecimentos, de relações 

profissionais e pessoais e de aprendizagens constantes. Até as conversas com 

os professores mais velhos contribuíram, de alguma forma, para a construção 

da minha identidade profissional e das minhas ideologias de ensino. Não 

esquecendo os meus alunos que foram extraordinários e que, de certa forma, 

ajudaram-me a ser uma profissional melhor. Todos estes momentos, para além, 

de serem vividos de forma muito profunda e autêntica, foram guardados e irão 

ser recordados para sempre. Foram momentos únicos que levarem sempre 

comigo na minha “mala docente”. Não mudava nada neste ano. Não o tronava 

mais fácil visto que foram todas as dificuldades, obstáculos e entraves sentidos 

que me fizeram crescer enquanto profissional ao desenvolver estratégias e 

métodos para que fosse possível ultrapassar as pedras do meu caminho. 

Penso que neste documento, são notórias as mudanças e as transformações, 

pessoais e profissionais, que sofri, ao longo do EP. Foi um processo intenso, 

mas muito gratificante. O EP foi a única forma real que tive para verificar se era 

capaz de ser professora de EF e se era isso mesmo que queria ser. Por esta 

razão, é que denominei o meu RE como “O Ano da Verdade” uma vez que, foi 

no decorrer deste ano, que percebi que não poderia ser mais nada do que 

professora de EF. E que mais nenhuma profissão me poderia oferecer o que me 

é dado quando ensino. Quando ensino, quando estou com os meus alunos e 

quando consigo alcançar, juntamente com eles, o sucesso, nesse momento sou 

feliz. Nesse momento só sou eu e eles, o resto é barulho de fundo.  



194 
 

Acredito que este foi apenas o primeiro ano da minha carreira enquanto 

professora de EF e que mais virão. Em relação às perspetivas futuras, posso 

dizer que, por vezes, tento não pensar para a tristeza não me deter. O futuro, 

nesta área e penso que também noutras, é muito incerto. Eventualmente, pode 

surgir uma oportunidade, mas é algo, neste momento, pouco previsível. Penso 

que só o tempo dirá o que irei fazer amanhã. Contudo, uma coisa eu sei, um dia 

vou ser professora de EF pois irei lutar por isso. Pode demorar anos, mas nunca 

irei desistir do meu sonho.  

Posto isto, só me resta agradecer a todos os intervenientes do meu processo de 

formação pela excelente experiência que tive neste meu ano de EP.  
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ANEXOS 

 

Anexo  I - Planeamento 1º Período (11ºG) 

 
 

 

 Mês Dia Hora 
Rotação/
Espaço 

Aula 
nº 

Sessão 
da UD 

Tema/UD 

1
º 

P
ER

ÍO
D

O
 –

 4
0

 A
u

la
s 

 

4
0

 A
u

la
s 

Setembro 

15- sexta-feira 
14:30 – 15:20 P1 1 1/2 Apresentação  

15:30 – 16:20 P1 2 2/2 Apresentação 

21- quarta-feira 10:25 – 11:15 G2 3 1/3 Avaliação da Condição Física 

23- sexta-feira 
14:30 – 15:20 G2 4 2/3 Avaliação da Condição Física 

15:30 – 16:20 G2 5 3/3 Avaliação da Condição Física 

28- quarta-feira 10:25 – 11:15 Ext 6 1/14 Futebol (AD) 

30- sexta-feira 
14:30 – 15:20 Ext 7 2/14 Futebol  

15:30 – 16:20 Ext 8 3/14 Futebol 

Outubro 

 

5-quarta-feira 10:25 – 11:15 P1    

7- sexta-feira 
14:30 – 15:20 P1 9 4/14 Futebol 

15:30 – 16:20 P1 10 5/14 Futebol 

12- quarta-feira 10:25 – 11:15 P2 11 6/14 Futebol 

14- sexta-feira 
14:30 – 15:20 P2 12 7/14 Futebol 

15:30 – 16:20 P2 13 8/14 Futebol 

19- quarta-feira 10:25 – 11:15 P3 14 9/14 Futebol 

21- sexta-feira 
14:30 – 15:20 P3 15 10/14 Futebol 

15:30 – 16:20 P3 16 11/14 Futebol 

26- quarta-feira 10:25 – 11:15 G1 17 1/9 Ginástica (AD) 

28- sexta-feira 
14:30 – 15:20 G1 18 2/9 Ginástica 

15:30 – 16:20 G1 19 3/9 Ginástica 

Novembro 

2 

2- quarta-feira 10:25 – 11:15 G2 20 4/9 Ginástica 

4- sexta-feira 
14:30 – 15:20 G2 21 5/9 Ginástica 

15:30 – 16:20 G2 22 6/9 Ginástica 

9- quarta-feira 10:25 – 11:15 Ext 23 12/14 Futebol 

11- sexta-feira 
14:30 – 15:20 Ext 24 13/14 Futebol 

15:30 – 16:20 Ext 25 14/14 Futebol(AS) 

16- quarta-feira 10:25 – 11:15 P1 26 1/9 Badminton (AD) 

18- sexta-feira 
14:30 – 15:20 P1 27 2/9 Badminton 

15:30 – 16:20 P1 28 3/9 Badminton 

23- quarta-feira 10:25 – 11:15 P2 29 4/9 Badminton 

25- sexta-feira 
14:30 – 15:20 P2 30 5/9 Badminton 

15:30 – 16:20 P2 31 6/9 Badminton 

30- quarta-feira 10:25 – 11:15 P3 32 7/9 Badminton 

Dezembro 

 

2- sexta-feira 
14:30 – 15:20 P3 33 8/9 Badminton 

15:30 – 16:20 P3 34 9/9 Badminton (AS) 

7- quarta-feira 10:25 – 11:15 G1 35 7/9 Ginástica 

9- sexta-feira 
14:30 – 15:20 G1 36 8/9 Ginástica 

15:30 – 16:20 G1 37 9/9 Ginástica (AS) 

14- quarta-feira 10:25 – 11:15 G2 38 1/3 Aulas de Reserva  

16- sexta-feira 
14:30 – 15:20 G2 39 2/3 Aulas de Reserva  

15:30 – 16:20 G2 40 3/3 Aulas de Reserva 
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Anexo  II - U.D. de Futebol 11ºG 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tempo de 

Aulas 
50´ 100´ 100´ 50´ 100´ 50´ 100´ 50´ 100´ 

Conteúdos 

Didáticos 

Relação com 

Bola 

Receção / 

Controlo 

 AD AD I E E E C      AS 

Condução  AD AD I E E E C      AS 

Passe  AD AD I E E E C      AS 

Remate  AD AD I E E E C      AS 

Posição 

Defensiva 

 AD AD   I E E C     AS 

Desarme/ 

Interseção 

 AD AD   I E E C     AS 

Organização 

Ofensiva 

Penetração  AD AD I E E E E E E C   AS 

Cobertura 

Ofensiva 

 AD AD I E E E E E E C   AS 

Mobilidade  AD AD      I E E E C AS 

Organização 

Defensiva 

Contenção  AD AD   I E E E E C   AS 

Cobertura 

Defensiva 

 AD AD     I E E E E C AS 

Jogo 5*5    I E E E E E E E E C AS 

Cultura 

Desportiva 

Simbologia  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Regulamento 

técnico 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Regras de 

Seg. 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Terminologia  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Capacidades Condicionais  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Anexo  III - Plano de Aula 11ºG 

 
Plano de Aula  

 

 

 
TP Conteúdo Objetivo/s Específico/s Situação de Aprendizagem/ 

Organização 

Critérios de êxito 

P
ar

te
 In

ic
ia

l 

 ---------------- 

Os alunos identificam-se, ao 

professor, aquando da 

marcação de presenças. 

Os alunos estão sentados em meio 

círculo voltados para o professor. 

Através da marcação de presenças, os 

alunos identificam-se. 

Manter o silêncio; 

Respeitar os colegas; 

Estar a atento. 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

e
n

ta
l 

10´ 

Condução  

 

Passe  

 

Receção/Controlo 

Os alunos, em equipas, 

realizam estafetas, num 

percurso definido, 

aplicando vários 

elementos técnicos da 

modalidade de futebol. 

Os alunos dividem-se em grupos 

de quatro (3 grupos) elementos e 

de 3 (2 grupos) elementos.  

 

 

 

Passe com a parte 

interior do pé; 

 

Receção amortecendo 

a bola, com a parte 

interna do pé; 

Professor: Sandra Maia  Ano: 11º 

 

Turma: G 

Data: 12/10/2016 

 

Aula nº: 11 

Nº de Alunos: 18 Alunos 

Unidade Didática: Futebol 

 

Sessão nº: 6 de 14 

Hora: 10:25h 

Tempo disponível para prática: 50´ 

Tempo útil: 35´ 

Espaço: Pavilhão 

Material: Bolas, coletes, sinalizadores, cones. 

Função Didática: Introdução de dois aspetos técnicos: desarme e posição defensiva. Introdução do principio de jogo: 

contenção.  

Exercitação dos aspetos técnicos: receção, condução, remate. Exercitação dos princípios de jogo penetração e cobertura 

ofensiva.  

Objetivo/s de Aula: 

Os alunos realizam jogo, 5*5, aplicando os três princípios de jogo: penetração, cobertura ofensiva e contenção, e 

recorrendo aos elementos técnicos para obter sucesso, nas suas ações.  
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Variante 1: o aluno realiza passe 

para o colega que está no outro 

cone. E, em corrida, adota a 

posição do colega, para o qual 

realizou passe.  

Variante 2: o aluno conduz a bola 

até ao cone, contorna-o e entrega, 

a bola, ao colega que está no cone 

de partida. 

 

 

Condução de bola 

com a parte externa 

do pé. 

10´ 

Contenção 

 

Posição Defensiva 

 

Desarme 

 

 

Os alunos realizam 

contenção ao colega, 

adotando uma posição 

base defensiva e tentando 

desarmá-lo, impedindo, 

assim, a sua progressão 

até à baliza.  

O campo irá ser dividido em duas 

partes. Cada parte vai conter 4 

mini balizas.  

Os alunos irão estar em grupos de 

2.  

Jogo 1*1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 1: Defensor não pode 

desarme. 

 

Variante 2:Defensor pode 

desarmar.  

Condução de bola com 

a parte externa do pé; 

 

Desarme: Colocar o pé 

perpendicularmente à 

direção da bola; 

 

Olhar para bola e não 

para o corpo do 

colega. 
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15´ 

Condução 

 

Passe 

 

Receção/Controlo 

 

Posição Defensiva 

 

Desarme 

 

Penetração  

 

Cobertura 

Ofensiva  

 

Contenção 

 

 

 

 

 

Os alunos realizam jogo 

5*5, em campo inteiro, 

aplicando os princípios 

lecionados, até à data e 

utilizando os elementos 

técnica, da modalidade, 

para ajudar a atingir o 

objetivo do jogo.  

A turma mantém a organização 

inicial.  

Situação de jogo 5*5, todos 

contra todos. O jogo irá ser em 

campo inteiro. 

 Irão ser jogos de oito minutos, 

com dois minutos de intervalo 

entre cada jogo.   

 

Equipa B/C (A arbitrar) 

 

Equipa A/C (B arbitrar) 

 

Equipa A /B (C arbitrar) 

 

 

Regra:  os alunos podem calcar a 

bola durante 3 segundos para 

facilitar a sua visão e decisão de 

jogo.  

Passe com a parte 

interior do pé; 

 

Remate contactando 

a bola com uma 

superfície ampla do 

pé; 

 

Receção da bola com 

orientação para a 

baliza; 

 

Condução de bola com 

a parte externa do pé; 

 

Desarme: Colocar o pé 

perpendicularmente à 

direção da bola; 

 

Olhar para bola e não 

para o corpo do 

colega. 

P
ar

te
 F

in
al

  

Balanço final da Aula. Transmissão de informações acerca da próxima aula.  
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Anexo  IV - Cartaz da Atividade de Núcleo de Estágio 
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Anexo  V - Materiais autoconstruídos (Discos de Frisbee) 
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Anexo  VI - Sistema de Observação do Feedback Pedagógico 

 

Sistema de Observação do Feedback  
 

Prescritivo Descritivo Avaliativo Interrogativo 
Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe Aluno Grupo Classe 
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Anexo  VII - Ficha de Apreciação da utilização do Questionamento aos Alunos 

 

Ficha de Apreciação da Utilização do Questionamento aos Alunos  
 

Perguntas de 
Revisão 

Fechadas (F)                     
Abertas (A)                     
Outras (O)                     

 

Perguntas 
Convergentes 

Fechadas (F)                     
Abertas (A)                     
Outras (O)                     

 

Perguntas 
Divergentes 

Fechadas (F)                     
Abertas (A)                     
Outras (O)                     

 

Perguntas de 
Valor 

Fechadas (F)                     
Abertas (A)                     
Outras (O)                     

 
 

 

  


