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 “Um dia todos nós vamos para a solidão de um túmulo. Uma criança de um dia 

de vida já é suficientemente velha para morrer. A morte é a derrota da 

Medicina. Todavia, apesar das limitações da ciência, devemos usar todas as 

nossas habilidades não apenas para prolongar a vida, mas para fazer dessa 

breve existência uma experiência inesquecível. Os médicos devem ser 

pessoas de rara sensibilidade, artesãos das emoções, profissionais capazes de 

enxergar as angústias, as ansiedades e as lágrimas por trás dos sintomas. 

Caso contrário, tratarão de órgãos e não de seres humanos. Acima de tudo, os 

médicos, bem como todo profissional que cuida da saúde humana, devem ser 

vendedores de sonhos. Pois, se conseguirmos fazer nossos pacientes 

sonharem ainda que seja com mais um dia de vida ou com uma nova maneira 

de ver suas perdas, teremos encontrado um tesouro que reis não 

conquistaram...” 

“A maior aventura se um ser humano é viajar, 

E a maior viagem que alguém pode empreender 

É para dentro de si mesmo… 

…Mas é pouco útil para quem não souber  

Ler entre as entrelinhas 

E descobrir o que as palavras não disseram: 

No fundo, o leitor é o autor da sua história” 

 

(A saga de um pensador. Augusto Jorge Cury, 2005)  
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Resumo 

O estágio profissional foi o auge de um sonho de criança, um sonho que foi vivido 

num contexto real, onde pude colocar em prática os conhecimentos que fui 

adquirindo na minha formação inicial. Para que se possa conhecer um pouco 

mais o estudante-estagiário e perceber como este relacionou todos os 

conhecimentos adquiridos na teoria e os aplicou na prática, foi realizado o 

relatório de estágio profissional. Não só para que se perceba como os aplicou, 

mas para se perceber quais as novas experiências e novos conhecimentos que 

advieram da lecionação. Assim, o relatório de estágio profissional, visa espelhar 

o caminho percorrido, como também as reflexões sucessivas que foram sendo 

feitas ao longo de todo o ano. O presente relatório de estágio profissional está 

organizado em seis capítulos. O primeiro diz respeito à “Introdução”, que 

contextualiza o documento; o segundo capítulo é relativo à “Dimensão Pessoal”, 

que revela a minha pessoa e o que me fez enveredar por este caminho, mas 

também onde estão patentes as expetativas iniciais relacionando estas com o 

que foi realizado; o terceiro, “Enquadramento da prática profissional”, define o 

contexto de prática em que estive inserido, bem como as caraterizações das 

turmas, núcleo de estágio, professor cooperante e professora orientadora; o 

quarto capítulo, “Enquadramento operacional”, diz respeito à reflexão sobre o 

que foi realizado na prática, os problemas, as estratégias utilizadas, como foi 

sendo o processo reflexivo e as novas experiências, sendo que está subdividido 

em três grandes áreas. São elas a “Área 1 – organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem”, que diz respeito à conceção do ensino, ao planeamento, à 

realização e à avaliação; a “Área 2 - Participação na escola e relações com a 

comunidade”, que diz respeito às atividades realizadas e participação na 

comunidade; a “Área 3 – Desenvolvimento profissional”. O quinto capítulo é 

dedicado ao estudo “Atitude dos alunos em relação à Educação Física – 

comparação entre 6º e 11º ano de escolaridade” e, por fim, o sexto capitulo que 

diz respeito às “Conclusões e perspetivas para o futuro”. 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, ATITUDE 

DOS ALUNOS, REFLEXÃO, PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.  
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Abstract 

The professional stage was the culmination of a child’s dream which was lived in 

a real context, where I was able to put into practice the knowledge that I acquired 

in my initial formation.  

In order to get knowledge about the student-trainee and understand how he 

related all the knowledge acquired in theory and applied it into practice, a 

professional report was made. That report was made not only to perceive how he 

applied the knowledge, but to perceive what new experiences came from the 

teaching. The student’s report was also made to reflect the road that was taken 

as well as the successive reflections that have been made throughout the year. 

The report tis organized in six chapters. The first one is Introduction which shows, 

in a succintly way, what I will develop throughout this report. The second one is 

the Personal Dimension, which is translated in a framework autobiographical and 

is the space where I talk about my initial expectations comparing them with the 

reality that I had lived.  The third one is the Framework of the Professional 

Practice and is where I define the context of practice in which I have been 

inserted, as well as the characterizations of the classes, training group, 

cooperating teacher and guiding teacher. In the Operational Framework I 

reflected on what was done in practice, the problems, the strategies used, how 

was the reflective process and the new experiences, and is subdivided into three 

major areas: "Area 1 - organization and management of teaching and learning", 

which concerns the design of education, planning, implementation and 

evaluation; "Area 2 - Participation in school and community relations", which 

refers to the activities carried out and participation in the community; "Area 3 - 

Professional Development". The fifth chapter is devoted to the study "Attitude of 

students in relation to Physical Education - comparison between 6th and 11th 

year of schooling" and, finally, the sixth chapter that refers to "Conclusions and 

perspectives for the future". 

 
Key words: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL STAGE, STUDENT 

ATTITUDE, REFLECTION, TEACHING-LEARNING PROCESS.  
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1. Introdução 

O presente documento tem o intuito de escrutinar a minha “rápida” atuação ao 

longo deste ano letivo. Também dá a conhecer a minha pessoa e perceber quais 

foram os meus focos essenciais ao longo de toda a minha prática num contexto 

real. Este é um documento realizado no âmbito do estágio profissional e que está 

inserido no plano de estudos do Mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Foi orientado pela professora orientadora definida pela faculdade e teve 

também ajuda essencial do professor cooperante da escola que me acolheu. O 

estágio profissional decorreu na Escola Básica e Secundária de Águas Santas, 

situada na freguesia de Águas Santas, cidade da Maia, distrito do Porto. 

Numa primeira instância, começo por revelar os motivos que me levaram a 

escolher esta profissão e esta área de vertente desportiva. Porém também revelo 

as pessoas que mais tiveram influência direta nas minhas escolhas e quais as 

minhas referências ao nível de ensino. Continuo, nesta fase, delineando quais 

as minhas conceções e expectativas em relação ao ano do “Auge do sonho de 

uma criança”. Este auge, para os leitores o perceberem, é um sonho que já tenho 

desde tenra idade. Queria ser médico, pois como na altura dizia: -“Quero ser 

médico para quando for grande ajudar o avô”. Mas cresci um pouco mais e 

percebi realmente que o meu sonho se prendia com o da lecionação de aulas. 

Sempre foi um sonho ajudar os alunos a aprender as modalidades, as 

habilidades motoras e ensiná-los a ser boas pessoas, através do desporto. 

Numa segunda instância, é revelado todo o processo de crescimento pessoal. 

Quais as dificuldades e obstáculos encontrados, mas também quais as 

estratégias utilizadas. Este é centro da intervenção educativa, é a parte onde se 

percebe o que foi realizado, o que não foi realizado e a origem das diferentes 

questões que se levantaram com o estágio profissional. Neste segundo 

momento, também falo sobre as atividades escolares que tiveram mais 

preponderância e como foi o meu processo evolutivo nas diferentes fases. 
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Num terceiro momento, é revelado o trabalho de investigação desenvolvido e 

qual a pertinência dele no seio educativo. Foi um dos momentos mais críticos, 

mas que me trouxe um enorme prazer, pois efetivamente percebi que a teoria 

pode ser uma área que possa enveredar daqui para diante. Para isso é 

necessário muitas horas de estudo e muito trabalho para que possa fazer um 

trabalho exímio e não um trabalho superficial. 

Por fim, o último momento é dedicado às conclusões finais e as perspetivas 

idealizadas para um futuro próximo, ressalvando algumas linhas de pensamento 

e sentimentos vividos. 

É importante que se perceba que muitos momentos não conseguem ser 

transcritos diretamente, pois este trabalho tem de ser apenas uma síntese do 

que foi efetuado. Deste modo, não é fácil colocar todos os sentimentos 

percecionados e os momentos experienciados no ano de estágio profissional. 

São só linhas gerais de um processo de transformação de aluno a professor, 

pois apesar de sermos denominados de estudantes-estagiários e da palavra 

“professor” não estar incluída nesta denominação, ao longo do ano fui-me 

sentido cada vez mais professor e todo o trabalho desenvolvido é de um 

professor efetivo e não de um mero estudante. 

Para finalizar, acabo a introdução com um poema de Caeiro (2012), que é um 

heterónimo de Fernando Pessoa, que gosta de viver todos os momentos de 

forma intensa, tal como eu. 

“Não tenho pressa. Pressa de quê? 
Não têm pressa o sol e a lua: estão certos. 
Ter pressa é crer que a gente passa adiante das pernas, 
Ou que, dando um pulo, salta por cima da sombra. 
Não; não sei ter pressa. 
Se estendo o braço, chego exatamente aonde o meu braço chega – 
Nem um centímetro mais longe. 
Toco só onde toco, não aonde penso. 
Só me posso sentar aonde estou. 
E isto faz rir como todas as verdades absolutamente verdadeiras, 
Mas o que faz rir a valer é que todos nós pensamos sempre noutra coisa, 
E vivemos vadios da nossa realidade. 
E estamos sempre fora dela porque estamos aqui. 
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2. Dimensão Pessoal 

Todos os dias me faço as mesmas perguntas: quem sou eu? O que ando 

aqui a fazer? É com este sentimento de dúvida que inicio todos os meus dias. 

Não sei verdadeiramente quem sou, não sei realmente o que ando aqui a 

fazer. Mas, todos os dias, renasce em mim um novo eu, um eu que nesse dia 

vai ter o prazer de ensinar alguém. Ensinar alguém na escola, na rua, no 

treino. Não só ensino todos os dias, mas aprendo. Ressurge algo em mim 

que me faz sempre querer mais e que traz um sentimento muito prazeroso 

quando vou ensinar alguém. Não ensino só desportos, ensino a saber estar, 

a saber ser, a saber fazer. Ensino valores, questiono, duvido, estimulo. Tento 

ser diferente. Se isso é bom ou não? Não há respostas certas, nem sempre 

o caminho que nos parece mais correto o é na realidade. Há que inovar, há 

que experimentar, há que ERRAR para aprender. Temos que alargar o nosso 

leque de experiências perante um mundo de pluralidades. Tal como Bento 

(2004, p. 44) “Ando por um mundo de pluralidades que ajudo a erguer e a 

alargar. Entendo e ensino a entender a vida como uma oportunidade de fazer 

amigos e de conviver com as diferenças das pessoas, que na sua diversidade 

nos causam espanto e admiração e nos fazem rir e chorar.”  

Tento-me encontrar incessantemente todos os dias da minha vida, não sei 

quem sou, não sei o que faço, nem sei se o que faço o faço corretamente. 

Mas sei bem o que quero, traço objetivos pessoais e vivo um dia de cada vez 

em busca dos mesmos. A minha luta é constante, e não espero resultados 

rápidos, prefiro resultados que surjam com o tempo, mas que se mantenham 

ao longo do percurso. Aspiro todos os dias a um melhor desenvolvimento 

pessoal. Concordo com Pires (2007, p. 218) quando no seu livro fala sobre o 

conceito de desenvolvimento e diz que “… o conceito de desenvolvimento 

deve ser pensado e organizado não só numa perspetiva de ordem 

quantitativa como numa de ordem qualitativa.” 
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2.1. Quem sou eu? 

Penso que seja uma tarefa sempre difícil enquadrarmo-nos em algo, em algum 

contexto, sem trazermos connosco algum tipo de enviesamento do imaginário. 

Cury (2003) na sua obra acredita que não há lembrança transparente do passado 

e que o passado é sempre reorganizado. Mas por vezes, nesta situação pode 

nem se tratar disso, ou seja, esta exposição de mim enquanto pessoa, pode ter 

um significado e uma forma de me ver, diferente do que a forma como as outras 

pessoas me veem. Por outro lado, é sempre difícil sintetizarmo-nos num bocado 

de papel, até porque não somos sínteses ou sumários, somos seres humanos 

com uma história de vida, com uma corrente ideológica diferente de todos os 

seres humanos. Logo, vou tentar expor aquilo que acho mais importante e tentar 

ser cuidadoso nessa seleção 

Aos vinte dias do mês de dezembro de 1993, eu, Vítor Manuel Ferreira Pinto, 

estava a nascer no Hospital de São João, no Porto. Atualmente tenho 22 anos e 

resido em Ermesinde, cidade que habito desde há largos anos. 

Desde esse dia, na minha existência enquanto pessoa, o desporto esteve 

sempre muito perto de mim. Infelizmente nunca tive uma linha de apoio forte 

nesta área, não por os meus pais não me apoiarem, mas por não perceberem 

verdadeiramente o significado que o desporto tinha para mim e a felicidade que 

este me proporcionava. Desde sempre tive de ser um pouco autodidata e 

aprender com o verdadeiro significado do desporto. Houve sempre a 

necessidade de tentar arranjar as melhores formas para conseguir deslocar-me 

para treinar. Os meus pais sempre foram fantásticos e sempre me ajudavam em 

tudo o que pudessem, mas sentia-me desamparado para todos os lados que ia, 

pois na minha família nunca ninguém praticou desporto, nunca ninguém foi muito 

longe educacionalmente, nem profissionalmente para terem uma cultura 

diferenciada do comum mortal. Até hoje, nem avós, nem primos, nem tios, 

chegaram tão longe como eu na vida académica. Mas como os meus pais nunca 

me privaram de nada, sempre que podia explorava sítios e atividades novas. 

Estava sempre a brincar na rua com os meus amigos, a inventar desportos 
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novos, a inventar novos jogos, a explorar diferentes sítios, em síntese, era um 

tímido explorador e aventureiro.  

Nunca tive o prazer de me federar em algum desporto, nunca entrei numa 

competição do mais alto nível enquanto atleta. Também nunca tive o prazer de 

ter um treinador e uma equipa que me pudessem ajudar a crescer enquanto 

pessoa. Para mim, praticar atividade desportiva de qualquer tipo era uma 

situação libertadora e que dava para fugir à rotina.  

Tal era o sentido libertador que o exercício físico me proporcionava, quando 

entrei na escola preparatória, na escola EB 2,3 de S. Lourenço, em Ermesinde, 

pratiquei desde o 7º ano badminton no Desporto Escolar e mantive-me até ao 

11º ano, ano que atingi a idade de sénior no badminton. Apesar de no 10º ano 

ter mudado de escola, mantive a prática do badminton até ao 12º ano, apesar de 

que no 11º ano deixei de poder competir a nível escolar pela modalidade. 

Comitantemente, quando entrei na Escola Secundária de Ermesinde, no 10º ano, 

comecei a praticar também voleibol no Desporto Escolar, prática que mantive até 

ao fim do secundário. Sempre pensei em federar-me num clube, até porque 

sempre tive muito jeito, mas os meus pais não tinham possibilidades para tal pois 

os clubes destas modalidades eram longe da minha habitação. Por isso, desde 

sempre tive um reportório motor enorme, daí ter habilidade para qualquer 

desporto, desde a ginástica até à natação.  

No 12º ano, quando praticava natação para treino dos pré-requisitos, o monitor 

da piscina convidou-me para ser adjunto dele no futebol. E foi aí que comecei a 

minha atividade enquanto treinador desportivo, no Atlético Clube Alfenense, 

tendo ficado dois anos neste clube. Posteriormente fui para o Sport Comércio 

Salgueiros, onde exerci a atividade de treinador durante uma época desportiva.  

No que concerne às habilitações académicas, desde cedo o desporto foi a minha 

área de eleição, não podendo ir diretamente para um curso de desporto, pois 

ficava longe de minha casa, fiquei-me pelo curso científico-humanístico de 

ciências e tecnologias. Entrei seguidamente na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), tendo sido a única escolha para entrada na 
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faculdade, pois queria realmente entrar nesta instituição. Aqui, conheci pessoas 

e professores fantásticos, dos quais muitos levo como amigos e levo-os como 

grandes referências para mim e para a minha atividade enquanto profissional. 

Segui os meus princípios e interesses e dei seguimento aos estudos, sendo que 

atualmente me encontro no segundo ano no mestrado de Ensino em Educação 

Física dos Ensino Básico e Secundário na FADEUP. 

No 2º ano de licenciatura da faculdade, não entrei na metodologia de Futebol por 

uma décima, sendo que decidi enveredar na metodologia de Voleibol. 

Atualmente estou a dar treinos nesta modalidade há três anos e sou treinador 

adjunto das Seniores de primeira divisão feminina. Mais recentemente aceitei o 

desafio de ser treinador principal das Iniciadas para a época 2017/2018. 

Para finalizar, tive o prazer de me cruzar com uma pessoa muito especial que 

fez com que eu quisesse ir para esta área. Essa pessoa foi o meu professor de 

educação física do 3º ciclo, sendo que também era meu treinador do Desporto 

Escolar de badminton. Hoje somos grandes amigos e coincidentemente já dei 

treinos de voleibol, no clube, a uma das duas filhas dele.  

Sempre tive grande facilidade em obter boas notas a educação física, pela minha 

enorme disponibilidade motora. No entanto, isto não quer dizer que a minha 

atividade enquanto profissional da área seja mais ou menos fácil, até porque 

como sucede com todos os seres humanos, existem fragilidades e dificuldades 

necessárias de ultrapassar. Com o tempo e experiência, deverão surgir as 

evoluções necessárias, havendo sempre uma constante adaptação e 

reformulação de nós enquanto pessoas.  

Posto isto, reconheço em mim, possuir algumas limitações mais específicas e 

em determinados desportos, nomeadamente na parte do conhecimento didático. 

Este ano tive como um dos meus objetivos ultrapassar esta limitação e espero 

continuar a batalhar para poder instruir cada vez melhor os alunos e atletas que 

me “passarem pelas mãos”, atingindo sempre com muito empenho e trabalho os 

objetivos que pretendo. 
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O meu lema de vida é: “CARPE DIEM” tentando sempre aproveitar o presente 

ao máximo, não me preocupando muito com o dia de amanhã. Pretendo usufruir 

ao máximo dos momentos do presente, para que não sofra antecipadamente 

com o amanhã, nem com os problemas de ontem. Tento então agarrar cada 

oportunidade e sonhar sempre, pois acho deveras importante. Sem sonhos, a 

vida torna-se cinzenta. Enfrento então todos os perigos que se apresentam 

perante mim e entrego-me a quem me faz feliz. Isto porque o tempo passa e com 

ele passa muito de mim. Vou lutar até ao fim, isto eu tenho a certeza! 

2.2. Expetativas do estágio profissional – o antes e o depois 

As expetativas iniciais que tive em relação ao Estágio Profissional, foram sem 

dúvida, aplicar tudo aquilo que conhecia, tudo aquilo que aprendi e tudo aquilo 

em que acreditava. Acreditava poder ser um professor diferente, na medida em 

que a lecionação seria uma prática mais ponderada e cuidada que os demais. 

Até porque temos a “obrigação” de aplicar e ser mais cuidadosos, tanto com o 

programa nacional de educação física, como com as variantes e contexto que 

nos são impostos. Mas além de ensinar, tinha a convicção que iria retirar um 

grande número de aprendizagens a nível pessoal e profissional, não só com os 

profissionais da minha área, mas também com os profissionais das outras áreas. 

Também expectava aprender com o pessoal não docente e alunos. Em relação 

aos alunos, pretendia aprender bastante com os eles, pois foi uma partilha de 

experiências, onde lhes tentei ensinar muito, mas também aprender com eles. A 

minha aprendizagem seria no sentido de modificar comportamentos, adaptar 

situações, entre outras.  

 Sei que fui bem-sucedido nesta parte e tentei sempre dar tudo de mim aos 

alunos, entreguei-me a cento e vinte porcento nas aulas que lecionei e atividades 

em que estive inserido. Aprendi muito com os alunos, com os funcionários e com 

outros professores, foi uma experiência única e todos os intervenientes neste 

processo tiveram um papel preponderante na minha passagem pela escola. 
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Sendo a escola, completamente diferente do que encontro todos os dias no 

treino, onde os atletas estão lá porque querem e gostam, na escola este aspeto 

não é assim tão linear. Encontrei todo o tipo de alunos, mas tive que saber lidar 

e tentar promover uma prática e equidade no ensino, ou seja, não tanto promover 

a igualdade, mas promover a equidade de situações e variáveis de 

aprendizagem, respeitando os seus ritmos de aprendizagem. Esperava então, 

conseguir lidar e reajustar-me constantemente às reais necessidades e 

motivações dos alunos. Com isto, pretendia expor e não impor as minhas ideias 

e ideais. Esperava conseguir promover autonomia, sentido de responsabilidade 

e compromisso por parte dos alunos. Se conseguisse que, os alunos, 

extrapolassem isto para as suas vidas pessoais e/ou profissionais, saía de 

cabeça erguida e com um sentimento de dever cumprido.  

 No fim do estágio Profissional acredito que, o nosso elemento central, em toda 

a instância, deve ser o aluno. E mais do que promover práticas e ensinar os 

conteúdos corretamente, penso que seja fundamental fazer com que os alunos 

saiam das suas zonas de conforto e se aventurem, que experimentem, que se 

comprometam com as suas atividades. Acredito sinceramente, que uma atitude 

correta pode mudar uma vida.  

E foi com esta ideologia que esperava do meu Estágio Profissional, que as 

minhas ações, por mais insignificantes que pudessem parecer, mudassem as 

suas vidas, mudassem as suas maneiras de ver os outros e o mundo. Que não 

fossem mais um na sociedade, mas que construíssem o seu próprio destino.  

 Apesar de não ter mudado todos os alunos, sei que tive um impacto muito grande 

na vida de alguns deles. Consegui proporcionar experiências enriquecedoras e 

tive muitas vezes um feedback positivo por parte deles. 

Para Marcelo (1999) o Estágio Profissional é um processo de transição do 

estatuto de estudante para professor profissional, ou seja, neste ano de Estágio 

Profissional, com inúmeras revoluções a acontecer na minha cabeça e vida, 

esperava conseguir lidar com um dos meus maiores problemas – a redação 

escrita e a transcrição das minhas ideias para o papel. 
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 Neste campo, a linguagem por vezes tornou-se muito formal. Tive uma forte 

barreira que fui alterando e para isso, tentei escrever o maior número de 

reflexões e/ou redações, dando a alguém que pudesse realizar as respetivas 

correções e ajustes mais adequados.  

Acredito que um professor que dê aulas com paixão, vai certamente motivar mais 

os alunos. Por esse motivo, espero conseguir transmitir essa paixão para os 

meus alunos, motivando-os para a prática desportiva. Acredito nisto porque tive 

alguns professores na faculdade que conseguiram que muitos dos seus alunos, 

gostassem da área específica que lecionavam, pela paixão e dedicação com que 

se entregava à modalidade em questão. 

 Acho que fui muitas vezes um entusiasta com as aulas que lecionei e penso ter 

conseguido uma das coisas mais importantes: motivar os alunos para a prática 

desportiva. Aliás, hoje em dia vejo que muitos dos alunos estão em academias 

de prática de exercício físico, situação que não acontecia quando os conheci. 

Esperava também, desenvolver ainda mais afinidades com o meu grupo de 

Estágio Profissional, pois foi um ano de muitas alegrias e tristezas, onde tivemos 

de ter a capacidade de nos apoiar uns aos outros. Não éramos propriamente 

desconhecidos, até porque já nos conhecíamos há mais de sete anos. Por isso 

mesmo, esperava que fossemos honestos, pacientes e verdadeiros dentro do 

grupo. 

 Felizmente consegui desenvolver uma afinidade muito característica com o meu 

núcleo de estágio, sendo que tivemos sempre juntos e a remar na mesma maré. 

Apesar de alguns conflitos normais, ultrapassamos sempre tudo e 

desenvolvemos um trabalho extraordinário. 

O início da docência é marcado por intensas e diversas descobertas sobre a 

prática e seus problemas, mas também sobre as alternativas possíveis para 

resolvê-los. A verdade, é que graças às reflexões diariamente feitas, ou 

frequentemente realizadas, denotamos a importância para a constante 

redescoberta de problemas e possíveis soluções (Romanowski & Martins, 2013). 

Para isso, a troca de impressões, as próprias reuniões e conversas informais, 
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foram uma mais valia para o nosso crescimento enquanto professores e 

enquanto profissionais. Daí, pretendia ter uma envolvência maior com a 

comunidade educativa, no sentido de propor ideias novas e escutar o pessoal 

docente mais experiente, denotando as suas formas de atuar e agir perante 

certos problemas e/ou situações.  

 Deste modo, nas modalidades que senti mais dificuldades, ou até mesmo em 

problemas que fugiram um pouco ao normal, procurei saber como outros 

docentes mais experientes, ou com mais conhecimento acerca daquela área ou 

modalidade específica, fariam.  

Senti que para desempenhar o papel de docente, ainda me faltavam muitas 

especificidades e conhecimentos do mesmo, que foram sendo suprimidas ao 

longo do ano. Daí a minha incapacidade de prever como iria ser o meu caminho, 

o que despoletou em mim, um misto de sentimentos, que me fizeram duvidar se 

tinha ou não capacidades para exercer esta função com profissionalismo.  

 Assim sendo, neste ano, procurei saber mais, com o objetivo de promover mais 

e melhores aprendizagens aos meus alunos e não só ensiná-los, mas aprender 

também com eles. 

Quanto ao professor cooperante, espero que este me avalie e critique 

construtivamente, de modo a poder moldar o meu ensino, para uma prática 

melhor e mais assertiva, nunca esquecendo, porém, a própria pedagogia a 

aplicar nas diferentes situações a enfrentar. 

 Este sempre me deu muita liberdade para inovar e para aprender com os erros, 

dando-me alguns conselhos sobre as melhores formas para contornar 

problemas que me surgiram. 

Da orientadora da faculdade, as minhas expetativas vão de encontro ao seu 

conhecimento e ajuda que necessitarei, para que me possa ajudar em tarefas de 

caracter mais normativo e que seja um elo de ligação entre mim, a escola e a 

faculdade.  
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 Felizmente, apesar da sua agenda completa, sempre me conseguiu dedicar o 

seu tempo e corrigir da melhor forma, os meus imensos erros e dificuldades que 

senti na elaboração dos diferentes documentos normativos. 
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3. Enquadramento da prática profissional 

3.1. Estágio Profissional – enquadramento legal e institucional 

O estágio profissional é uma unidade curricular inserida no 2º ano do 2º ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, com o objetivo de 

dotar o estudante-estagiário de instrumentos que coadjuvem a desenvolver uma 

competência alicerçada na experiência refletiva e com significado (Batista et al., 

2014). 

A organização do estágio profissional “incorpora o espírito do ordenamento 

jurídico da formação de professores do ensino básico e secundário – Decreto-

Lei nº 344/89, de 11 de Outubro, e as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 79/2014 de 14 de Maio” (Matos, 2015b, p. 2). 

O estágio profissional agrega duas componentes, a Prática de Ensino 

Supervisionada e o Relatório de Estágio Profissional. A primeira componente, a 

Prática de Ensino Supervisionada, é realizada numa escola cooperante e 

supervisionada por um professor cooperante. A segunda componente, o 

Relatório de Estágio Profissional é orientado por um professor da faculdade, o 

professor orientador. 

Todos os documentos orientadores ou regulamentadores de Estágio 

Profissional, foram criados com o intuito de uniformizar critérios de avaliação e 

respetivos procedimentos a adotar por todos os intervenientes: estudante-

estagiário, professor cooperante, professor orientador e escola cooperante. 

Estes documentos são importantes para tentar garantir um guião extensível a 

todas as escolas cooperantes e adaptadas a cada realidade. Estes documentos 

são guiões e não algo rigído, pois temos de ter os “pés assentes na terra” e 

perceber que cada escola é diferente, cada contexto é diferente, seja por 

recursos materiais ou por recursos humanos.  
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Não podemos esperar que todos os núcleos de estágio realizem as mesmas 

atividades ou as mesmas tarefas, pois apesar de existir um guião geral, cada 

escola, cada cooperante, cada orientador, vai aplicar um cunho pessoal e 

institucional diferentes adaptado às diferentes realidades. Havendo tantas 

realidades diferentes, é de extrema importância a criação destes documentos, 

pois senão cada um aplicava os seus métodos de ensino e avaliação à sua 

maneira. 

No regulamento do estágio profissional, Matos (2015b, p. 3) informa que a 

Prática de Ensino Supervisionada compreende três áreas de desempenho: “I. 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; II. Participação na 

Escola/Agrupamento de Escolas e Relação com a comunidade; III. 

Desenvolvimento profissional”. Estas áreas são cruciais para que possa existir 

um desenvolvimento harmonioso e completo do estudante-estagiário. Para além 

disso, define que um dos objetivos da PES, será integrar o estudante-estagiário 

num contexto real de exercício da vida profissional “de forma progressiva e 

orientada”. O estudante-estagiário deve aprender, em contexto de Estágio 

Profissional, a ser um profissional com elevada capacidade de reflexão, sendo 

que se torna capaz de questionar as suas teorias e práticas e, por conseguinte, 

responsabiliza-se pelo seu próprio conhecimento (Andrade & Martins, 2017) 

No documento Normas Orientadoras Do Estágio Profissional 1Do Ciclo De 

Estudos Conducente Ao Grau De Mestre Em Ensino De Educação Física Nos 

Ensinos Básicos E Secundário Da Fadeup, Matos (2015a) detalha muito bem as 

três áreas de desempenho: área 1 que diz respeito à organização e gestão do 

ensino e aprendizagem; área 2 que diz respeito à participação na escola e 

relações com a comunidade; área 3 que diz respeito ao desenvolvimento 

profissional.   

                                                           
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, Matos 
(2015a) 
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Retro perspetivando, posso assumir que cumpri largamente as tarefas exigidas, 

sendo que fui responsável pela conceção, pelo planeamento, realização e 

avaliação de uma turma de décimo primeiro ano e por uma turma do sexto ano. 

Esta conceção, planeamento, realização e avaliação está prevista no documento 

anteriormente referido. Para além disso, elaborei reflexões sobre todas as aulas 

lecionadas, todas as atividades organizadas e todas as aulas observadas. 

Participei ativamente em todas as reuniões de núcleo de estágio, em reuniões 

de departamento de expressões, em reuniões do grupo de educação física e nos 

conselhos de turma da turma residente e partilhada. Também realizei o Projeto 

de Formação Individual no início do ano, elaborei atas das reuniões e fui 

atualizando o portefólio digital. Para além disso, estive inserido no desporto 

escolar, participando ativamente em todos os treinos e deslocações 

competitivas. Relacionei-me devidamente com toda a comunidade educativa e 

participei ativamente em todas as atividades dinamizadas pelo grupo de 

educação física. Também dinamizei uma atividade em núcleo de estágio e recorri 

à investigação para entender e informar sobre a minha investigação teórica. Para 

além das que foram enumeradas, muitas mais tarefas realizei em sede de 

Estágio Profissional, dentro e fora da escola. 

No mesmo seguimento, como Batista & Queirós (2013, p. 33) afirmaram “… a 

prática de ensino oferece aos futuros professores a oportunidade de imergirem 

na cultura escola nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas 

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

e o agir daquela comunidade específica”. Sinto que me integrei totalmente na 

escola e comecei a perceber a linha de pensamento vigente na escola. Apesar 

da pequenez temporal, o Estágio Profissional é profundamente marcante para o 

professor (Marcelo, 1999). 
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O Estágio Profissional é um marco importante, pois todo ele é pautado por 

intensas descobertas sobre a prática e seus problemas, mas também na forma 

como estes problemas são solucionados (Romanowski & Martins, 2013). Todo o 

Estágio Profissional é uma descoberta guiada para o estudante-estagiário, 

iniciando com um sentimento de exaltação, pois está finalmente no papel que 

sempre pretendeu, o de professor, terminando num sentimento de nostalgia, pois 

lutou tanto por um papel, que tão rapidamente não terá oportunidade de o 

alcançar (Huberman cit. por Romanowski & Martins, 2013). 

3.2. Escola como instituição 

Segundo Patrício (1993), a escola é o coração do sistema educativo. E sem 

dúvida que maior parte do tempo dos alunos, é passado na escola. Deste modo, 

a escola tem de ser a parte fundamental do sistema educativo, ou seja, o coração 

deste. Pois é a escola que irriga milhares de alunos, para que todos funcionem 

adequadamente e de forma ritmada, sem que nada falhe, percorrendo as veias 

dos alunos, para que estes atinjam o sucesso, deste modo, cumprindo o ato de 

educar. A escola é então um estabelecimento, com um determinado currículo, 

onde os professores nela inserida, cumprem o ato de educar, seguindo um plano 

curricular de escola, esboçando objetivos, formas de organização, plano de ação 

e modalidades de critérios de avaliação, para cumprir a sua função educativa. 

A organização escolar constitui-se, ela própria, por uma prática educativa em 

que os seus membros, a partir da cultura organizacional existente, podem 

modificá-la e aprimorá-la, ou seja, uma cultura organizacional educativa pode ser 

construída intencionalmente com base em princípios sociopedagógicos. Partindo 

desse pressuposto, entende-se que a escola é uma organização capaz de, em 

determinado momento histórico, produzir determinada cultura, potencializar a 

criação e a capacidade de transformação da realidade vigente naquele momento 

existencial. 

Não devemos esquecer que temos de analisar a escola do ponto de vista 

multidimensional e como uma estrutura que alberga diferentes pessoas 

provenientes de diferentes meios sociais, visto esta não ter apenas um fim ou 
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sempre o mesmo caminho. Deste modo, dada a sua organização complexa, a 

escola pode e deve ser vista como cultura, isto é, um conjunto de sistemas de 

significado comum, nunca esquecendo que a sua realidade depende do seu 

contexto social, assim sendo, permanece em permanente (re) construção 

(Morgan, 1996). 

Cunha (2008) refere que o Estado também exige que a escola seja inclusiva, 

albergando diversos grupos diversificados, mas também crianças com 

necessidades educativas especiais, e/ou portadoras de doenças graves. A 

escola deve então responder e conter diversas perspetivas e um currículo 

abastado, para poder colmatar eventuais falhas e para responder o mais 

rapidamente possível às exigências internas e externas, como é o caso do 

contexto social em que se insere. 

3.3. Escola Básica e Secundária de Águas Santas 

A Escola Básica e Secundária de Águas Santas é a escola-sede do agrupamento 

de escolas constituído pelas restantes seguintes infraestruturas: Jardim de 

Infância de Moutidos, EB1/JI de Cristal, EB1 da Granja, EB1 de Moutidos, EB1 

da Pícua, Centro Escolar da Gandra e Centro Escolar do Corim. A atual 

localização da Escola Básica e Secundária de Águas Santas remonta ao ano 

letivo 1986/1987, sendo que nos últimos anos sofreu sucessivas obras de 

ampliação, incluídas no programa de modernização e requalificação do Parque 

Escolar. Com isto, ganhou a construção de dois novos edifícios, duas salas de 

ginástica, incluindo balneários, vestiários e espaços de apoio, a completa 

remodelação dos blocos de aulas pré-existentes e a reabilitação das zonas de 

lazer exteriores, incluindo as desportivas.  

Dos dois novos edifícios construídos, o pavilhão central alberga as áreas 

administrativas, um auditório, um anfiteatro, a biblioteca, uma sala polivalente 

(com bufete e cantina), áreas sociais, vários gabinetes especializados 

(Atendimento, Educação Especial, Sala do Plano Tecnológico da Educação, 

Centro de Formação), salas de aula indiferenciadas e específicas (TIC e 

laboratórios) e salas de trabalho e de pausa para docentes e não docentes. O 
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segundo edifício construído de raiz está dotado, sobretudo, de salas de aula de 

tipologia variada e aí está instalada a sala da Unidade de Apoio Especializada à 

Multideficiência. As novas instalações cumprem as atuais exigências de 

conforto, segurança e acessibilidade para todos (Agrupamento de Escolas de 

Águas Santas, 2016). 

Relativamente às instalações desportivas, existem seis espaços diferenciados, 

sendo que existe um roulement com a rotação das turmas ao longo de um ciclo 

de seis semanas. Existe um pavilhão gimnodesportivo, onde alberga três turmas, 

um espaço exterior que abriga uma turma e um pavilhão de dimensões mais 

reduzidas que acolhe duas turmas. Um dos grandes entraves deste pavilhão de 

dimensões reduzidas, é que com uma turma que tenha mais alunos, a aula fica 

comprometida E tendo a escola tantos alunos, grande parte das turmas têm um 

número elevado de alunos. Por consequência, o professor tem de pensar ao 

pormenor nas metodologias a empregar, pois qualquer falha pode comprometer 

a aula. Estas salas têm pouco mais de cem metros quadrados, tendo o espaço 

oito metros de largura e treze metros de comprimento. Deste modo, apesar de 

um professor planear a aula considerando estes fatores, nunca consegue extrair 

o maior rendimento dos alunos, pois passa mais tempo preocupado com a 

segurança dos alunos, do que com as aprendizagens que os alunos têm de reter. 

Para além disso, o material disponível para as modalidades é reduzido, com a 

agravante de na maioria dos casos estarem seis turmas a realizar a disciplina ao 

mesmo tempo. 

“Nesta aula de ginástica acrobática, senti que não corrigi os alunos como deveria ter 
feito, pois dado o reduzido espaço para a prática dos alunos, tive que me centrar mais 
nas questões de segurança. Outro ponto que não ajuda, é o reduzido e velho material. 
Para além de dispormos de poucos colchões, os que temos ao nosso dispor estão 
degradados” 

 
(Diário de Bordo, 27 de outubro de 2016) 

No segundo momento que lecionei neste espaço, senti que o ginásio tinha o 

material degradado e desadequado às necessidades. Num primeiro momento 

não o senti, pois apliquei uma bateria de testes, onde estavam pouco alunos a 

realizá-lo e onde não era necessário material da escola. 
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O corpo docente da escola ascende aos duzentos professores, sendo que são 

mais de três mil alunos matriculados na escola, existindo oitenta e nove turmas 

entre 5º e 12º ano. Porém, foi um restrito número de docentes com o qual tive 

contato, isto porque estava grande parte das vezes com os professores de 

educação física. No entanto, nos intervalos, os professores faziam questão que 

fossemos com eles até ao bar da escola e foi aí que tive um contato mais direto 

com os docentes das restantes disciplinas. Foi, neste processo, que as minhas 

relações com a comunidade evoluíram exponencialmente. 

“Hoje senti-me particularmente satisfeito, um dos professores do grupo de educação 

física, convidou-me para ir até ao bar, para um momento de socialização. Rapidamente 

aceitei e foi fantástico conhecer professores de outras disciplinas e conhecer um pouco 

as histórias deles com os alunos. Como tudo é tão diferente da nossa disciplina!” 

 

(Diário de Bordo, 2 de outubro de 2016) 

 

Relativamente à organização e hierarquização da escola, o órgão no topo desta 

é o Conselho Geral, onde o diretor a preside sem direito a voto. Também preside 

os órgãos mais abaixo na hierarquia, nomeadamente o Conselho Administrativo 

e Pedagógico. Dentro do conselho pedagógico temos seis departamentos. 

Nomeadamente o Pré-escolar, 1º ciclo, Línguas, Expressões (onde se 

encontram o grupo disciplinar 260 e 620, que são os grupos de Educação Física 

de 2º ciclo e Secundário respetivamente), Ciências Sociais e Humanas e por fim, 

Ciências Matemáticas e Experimentais. 

É uma escola muito importante para a localidade, localizando-se na periferia 

urbana do Porto, a quatro quilómetros desta cidade e oito quilómetros da cidade 

da Maia. Tem uma privilegiada localização e uma boa rede de transportes 

públicos. 



20 
 

3.4. Caracterização do pântano (contexto escolar) 

Neste pântano abundante de vegetação, o escoamento das águas é realizado 

lentamente. Este pântano que dispõe de uma fauna e flora peculiares, abarca 

uma grande biodiversidade de espécies. O pântano é inclusivo, não deixa sapos 

de fora, não exclui nenhum animal que lá queira viver. Porém, esse é um dos 

grandes problemas, com uma fauna e flora tão abundante, vive-se num ambiente 

sufocado. Em dias de chuva, todos os animais que lá vivem, pretendem 

esconder-se no melhor abrigo possível. No entanto, como o pântano é 

abundantemente habitado, todos os pequenos recantos ficam rapidamente 

atolados e todos os que lá habitam, ficam confinados a um espaço muito 

reduzido. Mas quando o sol raia, o problema é que os mesmos animais, 

procuram espaços que se possam deleitar, procuram espaços que possam 

confraternizar. Então voltamos ao mesmo problema, pois os espaços onde o sol 

teima em iluminar são igualmente reduzidos. Os animais não podem brincar, não 

têm espaço. Este é todo o ciclo do pântano, um pântano que em dias de sol e 

chuva vive sufocado e sem espaços para que os habitantes possam desfrutar 

tranquilamente. Nada mais resta que os dias amenos, nesses dias o escoamento 

de águas ocorre mais fluidamente e os animais podem optar por descansar nos 

pequenos recantos ou se deliciarem em espaço abertos. 

É desta forma que consigo metaforizar a caracterização da escola e do meio 

envolvente. Inicialmente tinha definido a escola com uma selva, mas visto que a 

selva é um espaço mais vasto, decidi confinar ao pântano, pois a escola é 

realmente um espaço muito pequeno para a imensidão de alunos existentes na 

escola. Todos os dias eram uma aventura, logo nas primeiras horas da manhã, 

parecia que havia uma revolução no “pântano”, mas nada mais era que centenas 

de alunos a chegarem à escola. Mas o caminho para a escola era uma 

verdadeira aventura. As ruas até lá chegar são estreitas e mal pavimentadas. Só 

existe uma entrada para que todos possam entrar e como o espaço envolvente 

eram reduzido, todos os dias a história se repetia e o verdadeiro pandemónio se 

instalava. Pais a deixarem alunos na entrada, carros que ficam muito tempo mal-
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estacionados, correrias para os alunos não chegarem muito atrasado às aulas, 

ruas de sentido único com um trânsito que parecia perpetuar. 

3.5. Caracterização dos meus alicerces 

Retornando o tempo ao passado, tenho dois alicerces que merecem o maior 

destaque do mundo. São dois alicerces completamente diferentes, um que me 

acompanha desde tenra idade, o outro que me acompanha há menos tempo. 

Mas mesmo acompanhando há menos tempo, é um alicerce que já me ampara 

há sete anos. Como se pode averiguar, são dois alicerces resistentes, que ao 

fim de tantos anos ainda conseguem dar os melhores conselhos e dar uma 

amizade inigualável. Estes dois alicerces, nada mais são que as minhas colegas 

de estágio. Já partilhamos desde há alguns anos, boas experiências, más 

experiências e novas experiências. Somos todos muito unidos e são elas que 

têm traçado um bom rumo à minha longa caminhada. 

Desde o primeiro momento do estágio profissional que nos revelamos muito 

íntimos. Logo num primeiro momento, partilhamos uma experiência de “praxe”. 

Quando estávamos, autonomamente, a explorar todos os espaços da escola, 

ficamos presos dentro do pavilhão de educação física. Isto aconteceu, pois 

demoramos algum tempo a visitá-lo e quando queríamos sair, todas as portas 

estavam encerradas. Ademais, o pavilhão não dispõe de nenhuma porta de 

emergência onde pudéssemos sair. Não demorou muito tempo até encontrarmos 

uma senhora da limpeza, que nos possibilitou a saída 

Posteriormente, a escolha das turmas também decorreu sem grandes 

problemas. Rapidamente me prontifiquei a ficar com a turma com o pior horário, 

pois vivo mais perto da escola. A escolha das turmas baseou-se um pouco por 

aqui, quando vi os horários achei que era o mais correto eu ficar com o pior 

horário. Sobrando duas turmas, uma das minhas colegas mostrou interesse em 

ficar com os alunos mais velhos e assim sobrou apenas uma turma. 

Ao nível de conhecimentos, o nosso núcleo de estágio não é muito díspar. Todos 

os membros do grupo demonstram interesse por áreas diferentes, sendo que 
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estes enviesamentos parecem ser normais. Como toda a formação académica 

foi realizada na mesma instituição, o nosso conhecimento, as metodologias 

empregues e os nossos pensamentos foram algo semelhantes. O que nos 

diferenciava totalmente era a forma pedagógica com que lecionávamos as aulas. 

Isso fez-me crescer muito, pois aproveitava cada aula, cada situação utilizada, 

cada forma cuidada de abordar as diferentes situações para repensar a minha 

forma de agir e pensar e fui criando um reportório mais abrangente para me 

adaptar melhor às situações que surgiam diariamente. 

O que nos ajudou enquanto grupo, foi a empatia que sempre tivemos entre nós. 

Trabalhamos sempre muito bem e com um rumo semelhante. Isto deveu-se ao 

facto de sermos organizados e estarmos habituados a grandes volumes de 

trabalho em conjunto, pois no primeiro ano de mestrado, trabalhamos sempre 

juntos em todos os trabalhos de grupo que eram exigidos pelas diferentes 

unidades curriculares. Desta forma, já sabíamos muito bem as capacidades de 

cada um, em que área cada um era melhor e rapidamente distribuíamos tarefas 

e iniciávamos os trabalhos propostos. Reconhecemos precocemente que todos 

os integrantes do núcleo de estágio eram importantes e que cada um contribuía 

com as suas especificidades (Thofehrn et al., 2014). A nossa forma de trabalhar 

sempre foi completamente diferente, mas completávamo-nos ao ponto de não 

ser quase preciso combinar as áreas em que cada um se devia centrar. Esta 

realidade foi, desde cedo, notada pelo professor cooperante que elogiava a 

nossa maneira entrosada de trabalhar e a forma como resolvíamos os problemas 

uns dos outros. O que fizemos ao longo do ano de estágio profissional, foi 

realizada com as melhores das intenções, sem nunca esperar retorno uns dos 

outros, pois sabíamos que noutro dia qualquer, seriamos nós a precisar de ajuda. 

“(…) hoje percebi realmente quão forte é a nossa amizade dentro do núcleo de estágio 
e como nos ajudamos uns aos outros, sem nunca pedir nada em troca! Só que é uma 
coisa tão comum, tão rotineira, que por vezes nem paramos um pouco para refletirmos. 
Mas senti hoje mais especificamente, pois estava com dificuldade em montar o material 
e rapidamente “os meus alicerces” (como eu lhes chamo), prontificaram-se a ajudar e 
rapidamente me ajudaram com a dificuldade que estava a assolar-me. É um sentimento 
muito gratificante perceber que estamos a caminhar todos no mesmo sentido, e não 
existe ninguém em contracorrente.”  

(Diário de Bordo, 22 de março de 2016) 



23 
 

 

Outro ponto a destacar na nossa intervenção enquanto núcleo de estágio, foi a 

forma crítica como víamos as aulas uns dos outros. Como nem sempre sentimos 

uma atitude crítica do nosso professor cooperante em relação às nossas aulas, 

entre nós estabelecemos uma espécie de acordo, onde todas as aulas que 

víamos uns dos outros, falávamos abertamente delas, apontando o que deveria 

ser melhorado e o que não esteve de todo bem. Como é óbvio, nem sempre as 

opiniões foram convergentes e houve alguns atritos nesta área, pois nem sempre 

as opiniões emitidas eram acatadas corretamente. Este foi um hábito que fomos 

perdendo enquanto grupo e que não deveríamos ter perdido. Mas chegamos a 

este ponto, pois por vezes “fechávamos os olhos” e justificávamos os erros em 

bases insustentadas, ou seja, nem sempre eramos coerentes nas explicações 

dadas. Senti que não nos queríamos aborrecer uns com os outros e o hábito foi-

se perdendo. E foi-se perdendo, porque, no inicio precisávamos de muita 

informação e de muito apoio para tornar as aulas melhores, mas com o passar 

do tempo, fomos criando a nossa personalidade e maneira de ensinar e com isso 

criámos uma “barreira de proteção” às nossas próprias metodologias. 

De forma autónoma, sempre tentámos superar as dificuldades uns dos outros e 

ajudávamos uns aos outros, no que podíamos. Isto porque recorremos a uma 

poderosa ferramenta: a comunicação. Estávamos em constante comunicação, 

falávamos muito, debatíamos várias temáticas e foi isso que evitou problemas 

maiores. Foi a comunicação que potenciou um bom trabalho de grupo. 

Reconhecemos as dificuldades pessoais de cada um e procurávamos 

estratégias para as suprir. A comunicação é ferramenta deveras importante. 

Desta forma, Thofehrn et al. (2014, p. 250) concluíram no seu estudo que “As 

estratégias encontradas para minimizar estas dificuldades estão associadas à 

comunicação efetiva. Nesse sentido, evidencia-se que a comunicação transmite 

informações e envolve o diálogo como o principal instrumento para a formação 

de uma equipe com vínculos profissionais saudáveis. Fica evidente que a 

comunicação efetiva no ambiente de trabalho pode ser capaz de evitar 

problemas operacionais, de gestão e conflitos interpessoais. 
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3.6 Caraterização das turmas 

 “Um dia de chuva é tao belo como um dia de sol./ Ambos existem: cada um 

como é.” (Caeiro, 2012, p. 75) 

3.6.1. Caraterização dos apáticos do 11º ano 

Segundo , Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico, 

2003-2017), o termo apático carateriza um “indivíduo cujas reações afetivas e 

atividades estão abaixo do nível médio”. E este é o estado de espírito que 

caraterizo a minha turma residente. É uma turma de 11º ano  que se manteve 

em conjunto desde o 10º ano. Inicialmente a turma era constituída por vinte e 

três alunos, sendo nove rapazes e catorze raparigas, sendo que no fim do 1º 

período uma aluna desistiu da escola para estudar à noite. Foi um sentimento de 

perda para a turma e para mim, pois senti que uma das alunas que estava a 

conseguir maiores progressos, de um momento para o outro, não iria ter o meu 

apoio para superar as suas dificuldades. Num primeiro contato com a turma, e 

depois de ter visto as minhas colegas de estágio profissional com as suas 

turmas, notei que esta turma era diferente. Notei logo pela forma como os alunos 

se dispuseram pelo espaço. Juntaram-se por grupos e muito afastados uns dos 

outros. Houve alunos que se sentaram tão longe que quase não me conseguiam 

ouvir. Tive de intervir rapidamente e agrupá-los perto de mim, pois como a 

apresentação teve que ser na bancada do pavilhão, o som dispersava-se mais 

rapidamente. O que também dificultou mais a comunicação, nesse dia, foi o facto 

de ter uma turma a realizar aula prática no espaço a ela destinada. 

“Entrei nervoso, confesso, mas rapidamente passou. (…). Inicialmente tinha programada 
a aula para o pavilhão, onde, já tinha programado uma série de dinâmicas a empregar 
na aula. No entanto, outro professor, que já tinha a segunda aula com a sua turma, 
começou a lecionar a aula no interior do pavilhão, tendo então a turma de se mudar para 
as bancadas do mesmo. Não podendo adotar as mesmas dinâmicas que ia empregar no 
piso inferior, rapidamente tive de me adaptar ao novo contexto, até porque a maneira 
dos alunos se disporem mudou.”  

(Diário de Bordo, 16 de setembro de 2016) 

Neste primeiro momento, para memorizar os nomes dos alunos, decidi colocá-

los por ordem alfabética, tendo que se identificar, dizendo algumas informações 
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relevantes. Fiquei assim a conhecer melhor a turma, o perfil individual de cada 

aluno e as suas aspirações. Foi muito importante este primeiro momento, para 

perceber as preferências e as dificuldades individuais de cada aluno, para 

posteriormente poder realizar grupos de trabalhos mais homogéneos e por 

níveis. Também consegui perceber, através dos questionários que o núcleo de 

estágio redigiu (Anexo I), as modalidades que os alunos se sentiam mais à 

vontade e quais as que não gostariam de abordar. Foi importante perceber, pois 

assim, no planeamento, tive cuidado na escolha das modalidades a abordar. 

Todos estes dados foram importantes para delinear a minha ação inicial 

enquanto estudante-estagiário numa primeira experiência com alunos em 

contexto real, onde quis sempre procurar as respostas que fossem mais 

adequadas às exigências encontradas. 

Ao longo do ano, quase todos os alunos, principalmente aqueles que não 

gostavam de educação física, mostraram uma evolução enorme no gosto, ou 

pelo menos no empenho, na educação física. Esta foi uma das grandes 

dificuldades que encontrei nesta turma, o total desinteresse e apatia em relação 

à disciplina de educação física e pelo exercício físico. No entanto, ao longo do 

ano, a atitude dos alunos foi-se modificando. Fui tendo algumas conversas 

informais com alguns alunos mais desinteressados e no fim das aulas ressalvava 

muitas vezes a importância da disciplina e do exercício físico, perante a turma 

toda. Tentei sempre moldar as mentes dos alunos e despertar o interesse pela 

prática regular de educação física. 

“Hoje senti uma grande mudança de atitude em dois alunos. Estes estavam muito 
desinteressados (mais que o normal). Neste sentido, desloquei-me até eles e numa 
conversa informal, tentei perceber o motivo daquela desmotivação. Depois de perceber 
tal desinteresse, tentei explicar-lhes a importância da disciplina, a forma como podiam 
aproveitar da melhor forma a disciplina. Não sei se a atitude das alunas se vai manter 
nas próximas aulas, mas o certo, é que a partir daquele momento, já consegui observar 
em vários momentos um sorriso naquelas caras. Hoje, já ganhei o dia!”  

(Diário de Bordo, 5 de outubro de 2016) 

A verdade é que nas aulas seguintes os alunos já se apresentavam com melhor 

cara e com mais disposição para a prática desportiva, tendo intervindo 

prontamente e reforçando positivamente a atitude apresentada. Sinto que 
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naquela aula em específico, ganhei os alunos em questão para o resto do ano. 

O ideal da educação e não só na disciplina de educação física, é fazer com que 

todos os alunos gostem das diferentes matérias escolares, pois ninguém gosta 

de ensinar alunos desinteressados (Savater et al., 2010). Mas o desafio do 

professor está inserido nesta corrente, incitar os alunos e perceber a melhor 

maneira de apresentar as matérias, de modo a que seja apelativa e que consiga 

extrair o melhor de cada aluno. Nesta turma, a minha missão era de incutir 

valores desportivos aos alunos e levá-los a explorar de formas diferentes a 

atividade física. 

Um ponto que também caraterizava a turma era a falta de assiduidade e 

pontualidade. A nível de assiduidade, ao fim de algumas aulas consegui colmatar 

esta dificuldade/irresponsabilidade dos alunos e fazê-los perceber a importância 

de chegarem a horas. Isto para que tivéssemos maior tempo de prática e 

pudessem evoluir de forma mais gradual nas matérias incididas. 

“Pela primeira vez, senti preocupação por parte dos alunos por terem chegado atrasados. 
Não é normal, mas 5 alunos chegaram mais tarde, sendo que 3 deles tiveram 
preocupação de pedir aos colegas para me avisarem. Os outros dois, não avisaram os 
colegas, mas fizeram muita questão de realizar a aula, apesar da sua chegada tardia. 
Além disso, todos eles tiveram a preocupação de pedir desculpa e dar uma justificação 
do seu atraso. Senti uma evolução, pois há duas aulas atrás, eles simplesmente não 
diziam nada e entravam diretamente na aula, sem se preocuparem com nada.”  

(Diário de Bordo, 4 de outubro de 2016) 

Ainda neste contexto, os alunos que chegavam atrasados, mal entravam no 

pavilhão dirigiam-se a correr para o local de aula. Para mim foi uma vitória, pois 

foram precisas muitas aulas para incutir neles a necessidade de não chegarem 

atrasados à aula. Foi difícil, pois a maioria dos alunos usava a desculpa de ter 

de se equipar, para justificar o seu atraso. Uma das dificuldades que fui 

contornando, mas que não consegu colmatar na totalidade, foi a falta de 

assiduidade. Estes alunos faltavam muito e principalmente à primeira aula da 

semana que era às oito e quinze da manhã. Foi raro o dia que consegui ter todos 

os alunos nesta aula. O que piorava era o facto de ser era uma aula de apenas 

cinquenta minutos, pois em conversa com os alunos, percebi que se fosse uma 

aula de cem minutos, os alunos seriam muito mais assíduos. 
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Não posso afirmar que foi a melhor turma que poderia ter tido e que criei relações 

fantásticas com todos eles, isso seria num “conto de fadas”. Fica na memória 

toda a turma, todos os bons e maus momentos, mas foi uma turma muito apática, 

muito desinteressada, sem grandes motivações extrínsecas. Excetuando raros 

casos, a larga maioria dos alunos não tinha grandes aspirações futuras. No 

entanto, com quase todos consegui criar uma boa relação, onde posso afirmar 

que são excelentes pessoas e que têm excelentes corações. Mostraram uma 

atitude completamente diferente ao longo do ano, tendo sido um balanço muito 

positivo. Mesmo depois de o ano letivo terminar, alguns alunos entraram em 

contacto comigo para tirar dúvidas em relação ao exercício físico, ao acesso à 

faculdade e outras dúvidas mais pertinentes.  

Considero o saldo positivo, pois sei que consegui ajudar muitos alunos a 

gostarem de educação física e do desporto, sendo que sete alunos (quase um 

terço da turma) começaram a praticar exercício físico regularmente (recreativo, 

ginásios, etc.). 

3.6.2. Caraterização dos energéticos do 6º ano 

Completamente diferentes da minha turma residente, os pequeninos do sexto 

ano da turma partilhada, eram completamente o oposto: energéticos. É a palavra 

que encontro para definir os alunos da turma partilhada. A atribuição da turma 

partilhada foi definida por períodos, sendo que fiquei com o segundo período.  

Esta turma era constituída por vinte e sete alunos tendo doze raparigas e quinze 

rapazes. No entanto um dos alunos nunca frequentou as aulas, verificando-se 

igual comportamento nas outras disciplinas. A minha maior dificuldade inicial , 

prendeu-se mais com o nome dos alunos. Apesar de frequentar assiduamente 

as aulas no primeiro período, apenas sabia o nome de alguns dos alunos. Esta 

situação verificou-se apenas nas primeiras aulas, pois usei a estratégia de 

verificar a assiduidade e pontualidade dos alunos, obrigando-me a ter que saber 

o nome dos alunos.  
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Senti que no início foi um choque para alguns dos alunos, pela forma como me 

apresentei perante eles. Muitos deles estavam à espera que não fosse rígido e 

fosse mais benevolente, pois sempre sorri para eles e entrei em algumas 

brincadeiras quando não estava diretamente responsável pela lecionação das 

aulas, ou seja, no primeiro período.  

“Logo nesta primeira conversa inicial, adotei uma postura que irei adotar ao longo do 
período e que adotei ao longo da aula. Esta postura teve por base calar-me quando os 
alunos estavam a fazer barulho e com conversas paralelas entre eles e não estavam 
com atenção à minha comunicação. Os alunos rapidamente perceberam a minha 
posição e sempre que me calava, outros alunos mandavam imediatamente calar os 
outros, mostrando respeito e consideração pelo professor.” 

(Diário de Bordo, 5 de janeiro de 2017) 

 

Uma das regras que delineei como mais importante, foi a anteriormente referida. 

Inicialmente foi difícil para os alunos perceberem, mas foi uma regra 

preponderante para garantir o controlo da turma ao longo do ano. Esta postura 

rígida e com um estilo de ensino por comoando, foi para os alunos perceberem 

a importância do respeito pelos colegas e pelo professor. Esta minha postura 

manteve-se ao longo do período, pois estes alunos são muito mais irrequietos 

(característico da faixa etária) e se começasse a ser mais benevolente, iria 

começar a deixar que os alunos fossem mais displicentes com as regras a serem 

respeitadas. Obviamente que houve momentos mais descontraídos com os 

alunos, também para eles perceberem que por trás de um professor menos 

benevolente, também estava um professor que conseguia apresentar uma faceta 

mais sorridente.  

Esta foi a turma onde consegui retirar um maior prazer de lecionar. Isto porque 

todos os alunos eram exímios na participação e empenho em todas as aulas. 

Além disso, eram assíduos e pontuais, sendo que muitos deles tentavam chegar 

mais cedo para me ajudar na montagem do material. Na larga maioria das vezes 

esta ajuda não era requerida, pois desde o primeiro ao último dia de aulas, na 

escola, montava com antecedência o espaço onde ia lecionar. Para além disso, 

sempre estive muito atento ao roulement de espaços e sabia exatamente a que 

horas cada professor saía e se em algum momento poderia utilizar dois espaços 



29 
 

de aula. Nesta turma esta preocupação foi sempre muito maior, pois como havia 

um maior número de alunos, era crucial um espaço maior para que pudesse 

lecionar a aula com melhor qualidade. Todas estas situações estavam planeadas 

e tinha sempre um plano “B” no caso de por algum motivo não poder utilizar este 

espaço extra. Neste aspeto senti que os restantes professores da escola não 

tinham essa preocupação e por isso mesmo as suas aulas terem menos tempo 

de prática efetiva disponível. Se queremos que as nossas aulas tenham maior 

qualidade e maior tempo de prática efetiva, é crucial esta preocupação prévia 

para colmatar alguns problemas ou apenas para uma gestão de espaço e tempo 

de forma mais rentável.  

Sendo o número de alunos elevado, em muitas situações de aprendizagem tive 

de adequar as dinâmicas empregues. Isto para que os alunos percebessem 

melhor as diferentes situações e para que cada um pudesse efetuar o maior 

número de repetições em cada situação de aprendizagem apresentada. Para 

além disso, a grande diferença sentida em relação ao décimo primeiro ano, foi 

na apresentação verbal. Neste sentido, a linguagem a apresentar tinha de ser 

mais cuidada, mais curta e concisa de modo a ir rapidamente de encontro aos 

objetivos pretendidos. Esta foi uma das minhas dificuldades iniciais, pois a 

comunicação tornava-se longa e complexa, o que provocava a desconcentração 

dos alunos. Por isso, além de ter de emitir mensagens curtas e de fácil 

compreensão, utilizei desenfreadamente a exemplificação, para garantir que 

todos os alunos compreendiam inteiramente a mensagem a ser transmitida. 

“Na situação inicialmente apresentada, senti que os alunos não tinham percebido 
corretamente a situação de aprendizagem apresentada, no entanto ninguém disse que 
tinha dúvidas. A verdade é que efetivamente quase ninguém tinha percebido e passados 
dois minutos tive de chamar todos os alunos para explicar novamente. Apercebi-me 
então que neste ano de escolaridade é muito importante a forma como apresentamos a 
mensagem. Neste sentido, espero nas próximas aulas ser mais conciso na informação 
apresentada e vou ter que usar muito mais exemplificação para que os alunos tenham 
uma imagem mental mais precisa do que realmente é necessário fazer.” 

(Diário de Bordo, 12 de janeiro de 2017) 

Outra das estratégias que utilizei muitas vezes, tanto com esta turma, como com 

a outra, foi a competição. Na turma residente era usada como forma de 

motivação e para manter os alunos mais orientados e comprometidos com as 
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tarefas, mas na turma partilhada foi usada com um intuito orientado para a ajuda 

entre colegas, pois como os alunos sempre estiveram altamente motivados, era 

crucial a ajuda intra equipa para que pudessem alcançar melhor resultados. 

Como muitas vezes os alunos se esqueciam desta componente, utilizei 

estratégias recompensadoras sempre que os alunos tivessem apelado à ajuda 

dentro da mesma equipa (Exemplo: sempre que houvesse um golo, na 

modalidade de futebol, que tivesse passado por todos os jogadores da equipa, 

o golo contava dois). Os alunos de início foram um pouco reticentes, mas 

aperceberam-se rapidamente da importância do jogo em equipa em oposição ao 

jogo individual. 

Foi nesta turma que os alunos me fizeram extrapolar, que me senti mais 

motivado e procurei incessantemente novas formas de puder ajudá-los. E isto 

aconteceu, pois, conseguir manter a sua motivação ao longo das aulas, até 

mesmo a motivação das raparigas para as aulas de futebol! Os alunos deram 

tudo de si e esperavam o mesmo da minha parte, sendo que foi o que 

efetivamente aconteceu.  

Sem esperarem grandes retornos, os alunos foram-se entregando 

inconscientemente às mãos do professor responsável por eles no segundo 

período (eu) e foi incrível a forma como as aulas decorriam, com a utilização de 

diferentes espaços, diferentes materiais e empenho dos alunos nas diferentes 

situações de aprendizagem. 

3.7. Caraterização do professor cooperante  

Ao professor cooperante cabe a tarefa de facilitar o processo de 

desenvolvimento do estudante-estagiário a nível mais operacional. Deve garantir 

também um bom clima relacional que permita ao estudante-estagiário poder-se 

envolver mais ativamente na comunidade educativa, de modo a que este se 

desenvolva a nível profissional e humano, auxiliando também nas tarefas de 

reflexão (Alarcão & Tavares, 2003). O professor cooperante deve também 

auxiliar nos processos de gestão, nos processos de auto conhecimento e nos 
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processos de inovação pedagógica, reencaminhado da melhor forma o 

estudante-estagiário (Junior & Alvez, 2002). 

Neste sentido, o professor cooperante foi profissional e esteve comigo todos os 

dias, nos bons e maus momentos, em momentos de reflexão, em momentos de 

revisão, nos momentos de aflição, ou seja, foi a pessoa mais presente na minha 

curta viagem pela escola. Apesar de não ter sido o melhor professor cooperante 

que poderia ter tido, foi a pessoa mais presente neste ano e que estava sempre 

bastante disponível para ajudar. Inicialmente pensei que fosse adepto da 

descoberta guiada e por isso não fosse tão prestável quanto isso. Quero apenas 

que não se confunda um aspeto, ele foi prestável sempre que pedia ajuda, mas 

tirando esses momentos, o professor cooperante nunca se mostrou muito 

proativo. Penso que seja pelo cargo que tinha na escola, pois além de ter ao seu 

encargo três estudantes-estagiários foi ainda membro do conselho pedagógico 

e coordenador do departamento de expressões. 

Penso que o acumular de todas estas funções, faziam com que não fosse 

proativo e interventivo. Muitas das vezes tinha que ser eu a perguntar ao 

professor pela minha prestação, ou perguntar às minhas colegas do núcleo de 

estágio, por este apresentar muitas das vezes uma opinião pouco crítica. Um 

dos pontos que penso que tenha sido pior, foi a promoção da integração dos 

estudantes-estagiários na comunidade educativa. Muitas vezes tinham de ser os 

outros professores a integrar-nos na comunidade educativa, porque também 

sentiam que o professor cooperante não o fazia da melhor maneira. 

Por outro lado, esta apatia demonstrada fez com que me extrapolasse e 

arriscasse mais, pois sabia que o professor iria concordar com a maioria das 

opções tomadas. Deixava-me arriscar, deixava-me errar, por isso esta sua 

maneira de ser, fez com que eu pudesse arriscar mais e sem medo de errar, pois 

sabia que não iria haver reprimendas. Tive sempre bastante autonomia e 

liberdade, o que fez com que me sentisse um verdadeiro professor perante as 

turmas residente e partilhada. Não me sentia como um mero estudante-

estagiário, mas senti-me realmente um professor, perante a sua turma, com 

todas as responsabilidades inerentes a à profissão e com a preocupação da 
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gestão de todos as necessidades (gestão de horários, gestão da aula, gestão de 

espaço, gestão de materiais, entre outras). 

Nesta viagem e mais precisamente nos dois últimos períodos letivos, o clima 

positivo que consegui sempre instaurar, permitiu que tivéssemos muitas mais 

conversas informais e percebesse um pouco mais da organização da escola, do 

ensino, enfim, de toda uma panóplia de temáticas relacionadas com a escola, 

que não seria possível saber se tivesse uma personalidade inacessível.  

Apesar de ao longo de todo o ano ter tido muitos momentos altos e baixos com 

o professor cooperante, o balanço é muito positivo. Por um lado, senti muitas 

vezes falta de feedback, opiniões critícas, proatividade, apoio e interesse. Por 

outro lado, senti muita liberdade e autonomia com que fez que não tivesse medo 

de errar e inovar e foi esta inovação e procura de soluções para os problemas e 

erros que fez com que me extrapolasse e me desenvolvesse gradualmente a 

nível pessoal e profissional. Foi um caminho duro e curto, mas que o desbravar 

do rumo ao meu destino, foi muito significativo com vivências muito 

enriquecedoras. 

Para ser professor cooperante é indispensável que goste de ser professor e 

abrace a profissão de forma bastante ativa. Para além disso é importante que 

goste da escola, que esteja aberto à inovação, que seja entusiasta, que seja um 

bom formador e para além de gostar de desafios e confrontos, que tenha paixão 

pela profissão e que consiga transmitir da mesma forma esta forma de pensar 

aos seus estudantes-estagiários (Batista & Queirós, 2013). 

3.8. Caraterização da professora orientadora 

Para além da supervisão do professor cooperante, o estudante-estagiário dispõe 

também da supervisão de um professor orientador que coordena a sua ação de 

supervisão com o professor cooperante e ainda ajuda e orienta a elaboração do 

relatório final do estudante-estagiário  (Batista & Queirós, 2013). 

Mas mais do que apenas ajudar na elaboração do relatório final, ao longo de 

todo o ano a professora orientadora foi fulcral para me guiar num caminho menos 
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rochoso. Diz-se que devemos aproveitar todas as pedras no caminho para as 

guardar e mais tarde construi um castelo. E foi isso que procurei, tentei guardar 

todas as pedras (e não tão poucas) que fui encontrando ao longo desta 

caminhada, todas as correções, todas as críticas construtivas, todos os planos 

de ação delineados, para que agora possa construir o meu castelo, o meu 

relatório final. E uma das pedras maiores que encontrei, foi a minha escrita, o 

passar as ideias para o papel. Efetivamente eu passo-as e escrevo-as sem 

grandes problemas, o problema está na informalidade detetada e na 

pessoalidade que muitas vezes não é necessária. Esta pedra ficará comigo para 

a vida, para que a possa lapidar e futuramente possa ter uma pedra mais bonita, 

mais cuidada.  

Mas não estou sozinho, a professora orientadora está a tentar, desde o primeiro 

dia, ajudar-me na lapidação ou remoção de todas as pedras que tenho 

encontrado no caminho. Mas o seu tempo é escasso. E por não conseguir 

trabalhar neste castelo a tempo inteiro e também por ter outros castelos a 

construir, por vezes existem pedras que não estão a ser removidas do meu 

caminho. Tenho pena, pois sinto que precisava de ajuda de forma mais pontual, 

mas desde o início que sabia que iria ser complicado, principalmente quando 

começasse a ter mais pedras guardadas para construir o castelo. Culpa minha, 

porque deveria ter sido mais eficiente, mas fica sempre um sentimento de 

angústia por querer construir o melhor castelo possível.  
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4. Enquadramento operacional 

4.1. Área 1 – organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Este capítulo, é dedicado à área 1, onde encontramos o planeamento, a 

realização e avaliação do ensino. Segundo Matos (2015a, p. 3) o objetivo desta 

área é “Construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação Física 

e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do 

aluno na aula de Educação Física”. Desta forma, é esperado do estudante-

estagiário que crie uma identidade/personalidade que vá de encontro aos 

objetivos pedagógicos e que consiga conduzir o processo de ensino-

aprendizagem eficientemente, de modo a formar o aluno de forma integra.  

É então necessário recorrer às diferentes áreas existentes do ensino, para um 

ensino mais coerente e articulado. É deveras importante esta articulação entre 

todas as áreas do ensino, para que vejamos o processo de ensino como um todo 

e não como uma soma das diferentes partes. Esta ideia unitária do processo de 

ensino é importante para se perceber que existe inter-relação entre as diferentes 

áreas, sendo que não se podem dissociar (Bento, 2004). 

Temos de conceber, planear e avaliar todo o processo de ensino, pois só assim 

conseguimos ter uma perspetiva mais alargada dos objetivos criados, dos 

objetivos alcançados, dos objetivos não alcançados, do que fizemos, do que 

deveríamos ter feito, etc. A grande missão da escola é ensinar e não só ensinar 

as matérias que os alunos gostam, pois se assim fosse, criávamos um fundo 

enorme, havia informação que os alunos iriam desconhecer toda a vida, sem 

nunca saber se iriam ou não gostar. Savater et al. (2010, p. 65) na sua obra, 

mencionam que “A escola foi criada para preparar os jovens para um mundo 

competitivo, sem complacência com a mediocridade e os caprichos. Quanto mais 

cedo os jovens perceberem que têm que se disciplinar e trabalhar, fazendo 

coisas opostas aos seus gostos imediatos, melhor.” 



36 
 

4.1.1. Conceção de ensino 

Nesta área, estão englobados a conceção, planeamento, realização e avaliação 

do ensino. O grande objetivo desta área é que o estudante-estagiário construa 

uma estratégia de intervenção, que se oriente por objetivos pedagógicos e 

respeite o conhecimento teórico em educação física, para que conduza com 

eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de 

educação física. Deve então respeitar as condições gerais e locais do espaço 

letivo e referenciadas ao contexto que esteja inserido. Isto graças então à 

conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino.  

Segundo Matos (2015a), o estudante-estagiário deve conceber a sua prática 

pedagógica analisando os planos curriculares e os programas de educação 

física nacionais, articulando diferentes conhecimentos, finalidades, objetivos, 

entre outros. Para isso, deve utilizar também os conhecimentos teóricos da 

própria disciplina e os saberes transdisciplinares. Também deve ter em conta 

dados da investigação em educação e ensino para construir decisões que vise 

o desenvolvimento e aprendizagem desejáveis. Neste planeamento deve 

também ter em conta o roulement de modalidades que a escola apresenta, o 

regulamento interno da escola e da própria educação física. 

Relativamente à minha conceção inicial do ensino, prendeu-se maioritariamente 

pelas minhas experiências de ensino aos outros, seja como monitor, seja como 

professor ou treinador. Possuo algumas características que penso serem uma 

mais-valia para promover atitudes mais críticas e mais favoráveis em relação à 

educação física. E é uma ferramenta importante do professor, ou seja, unir os 

alunos para um bem maior, para todos seguirem o mesmo caminho.  

Neste ano, tentei sempre promover uma atitude critíca nos alunos em relação à 

educação física, ao exercício e atividade física, em relação às aulas, etc. Estes 

alunos careciam de uma atitude critíca incrível, pouco falavam, davam poucas 

vezes a sua opinião, eram muito apáticos! Felizmente, consegui inverter um 

pouco esta grande tendência que assolava a maioria da turma. Para inverter 
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estes padrões que se instauravam em toda a turma, fui utilizando diferentes 

estratégias para tentar inverter tais comportamentos. 

“(…) inicialmente foi por forma de conversas finais, onde juntava todos os alunos no final 
da aula e dedicava algum tempo a questões e a reflexões críticas. Nestes finais de aula 
falávamos de alguns temas como: “o que acham da disciplina de educação física não 
contar para a média”; “optariam por vir às aulas se estas fossem de cariz opcional”; 
“porque é que a grande maioria deixou de praticar desporto”, etc. Nas primeiras aulas, 
os alunos não foram muito recetivos e a taxa de respostas foi muito baixa. Até que optei 
por dar pontuação extra para as equipas cujos elementos respondessem. Nesta 
estratégia, a taxa de respostas subiu consideravelmente. Numa terceira fase, visto que 
tínhamos um grupo nas redes sociais para trocar diferentes informações e para colocar 
desafios semanais/vídeos, etc. optei por colocar um sítio reservado para que os alunos 
colocassem questões, sendo que o que de imediato me perguntaram, foi se contava para 
os pontos das equipas. Inicialmente disse que não, para perceber qual a taxa de 
respostas. Como expectável, a taxa foi nula, ninguém perguntava nada, até que informei 
os alunos que as perguntas colocadas iriam ter pontuação. Foi a partir desse momento 
que comecei a te rquestões efetivas e muito pertinentes. Foi uma grande conquista nesta 
turma, o facto de ter concebido toda uma estratégia e um objetivo bem definido” 

(Diário de Bordo, 22 de janeiro de 2017) 

Neste processo de conceção do ensino para conseguir perceber o ponto de 

partida dos alunos, iniciei o processo com uma avaliação diagnóstica. Não quero 

entrar, nem confundir este tema com a avaliação, mas visto que todos os 

processos são indissociáveis, é difícil não tocar em alguns pontos de outras 

áreas mais específicas. Falo aqui na avaliação diagnóstica, porque foi quase 

sempre o meu ponto de partida, para conseguir conceber um melhor processo 

educativo para os alunos. Neste sentido Karpicke et al. (2012, p. 76) mencionam 

que “o professor pode perceber se as suas estratégias de ensino são as mais 

adequadas à aprendizagem dos seus alunos”. Este momento foi utilizado para 

perceber as competências os alunos possuíam inicialmente e perceber que nível 

os alunos conseguiam alcançar. Com esta avaliação o professor consegue 

perceber até que ponto pode ou não estar limitado, na sua intervenção, pelas 

competências que os seus alunos apresentam e assim conceber um ensino que 

melhor se adeque ao seu contexto real (local, alunos, materiais e espaço). 

Apesar de na nossa formação profissional sermos instruídos segundo a mesma 

linha de pensamento, o que nos leva, inevitavelmente a usarmos diferentes 

ferramentas de forma idêntica, o que nos distingue uns dos outros, é ao nível da 

realização, ou seja, a forma como cada um se organiza e utiliza as ferramentas 

nos contextos inseridos. Como já disse anteriormente, uma das minhas 
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conceções foi na tentativa de criar alunos autónomos, o que não foi tarefa fácil, 

pois a minha turma residente sempre se revelou muito apática e pouco 

autónoma. As minhas estratégias tinham sempre um objetivo definido, que a este 

nível era a autonomização dos alunos. Os discentes eram muitas vezes 

submetidos a situações de decisão, ou seja, a minha conceção foi orientada 

muita das vezes, em situação de aula, para a autonomia e busca decisional por 

parte dos alunos. Esta decisão muitas vezes prendia-se com o desenvolvimento 

de trabalho de equipa, colaboração entre equipas, escolha dos melhores 

comportamentos face a diferentes situações, etc. Esta metodologia mais 

centrada no aluno não foi principiada com o início do ano letivo, foi uma conquista 

diária, onde de semana para semana, de mês para mês, via os resultados 

aparecerem. Numa primeira fase, a minha visão foi muito mais centrada nos 

processos de ensino, no que deveria ensinar, nas melhores estratégias a serem 

empregues. Só numa segunda fase, é que me consegui descentrar de mim e 

centrar-me mais no papel do aluno. As estratégias usadas, a escolha dos 

feedback, as situações de aprendizagem, começaram a ser centradas mais no 

aluno e só assim consegui incrementar a autonomia nos educandos. Esta 

metodologia utilizada “faz o professor descentrar-se de si próprio para se situar 

no aluno, nomeadamente na interpretação da sua atividade cognitiva e motora, 

no sentido de criar a melhor atmosfera de aprendizagem” (Graça & Mesquita, 

2011, p. 135).  

Um dos pontos mais fulcrais na estimulação cognitiva e afetiva dos alunos, 

prende-se com o questionamento. Este é fulcral para que os alunos possam 

consciencializar a ação, e orientar-se devidamente. Em todas as aulas, sem 

exceção, usei o questionamento. Para mim, não faz sentido conceber o ensino 

sem questionar, sem estimular o desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno. 

O desporto mais que a atividade física, deve ser também lugar para 

desenvolvimento emocional e psicológico. Esta necessidade levou à elaboração 

de diferentes taxonomias, “entre elas a de Bloom (1956) e a de Krathwolh (1973)” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 105). A taxonomia de Bloom compreende 

diferentes tipos de questões, entre elas as de conhecimento (questões fechadas 

para estimular a recordação anteriormente interiorizada, por exemplo “Quantos 
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passos podes dar”), as de compreensão (onde é estimulada a compreensão 

daquilo que se recorda, por exemplo “Identifica as consequências de não realizar 

nenhuma atividade física”, as de aplicação (que envolvem transferência dos 

conhecimentos de situações conhecida, para situações novas, por exemplo 

“Deduz as consequências da violência nos estádios a partir de acontecimentos 

paralelos ocorridos no passado”), de análise (perguntas mais rebuscadas a nível 

de conhecimento, de forma a termos uma resposta também mais complexa e 

com um nível de conhecimento superior, por exemplo “Identifica, na análise do 

desporto, as motivações relativas ao público desportivo nos jogos de futebol”), 

as de síntese (criação de algo, a partir de conhecimentos previamente 

adquiridos, por exemplo “Criar um programa de preparação para a condição 

física) e por fim as de avaliação (solicitam um juízo emitido, seja sobre a 

qualidade das ideias ou sobre o valor das soluções dos problemas, por exemplo 

“Avalia o comportamento dos atletas de alta competição, de acordo como modelo 

comportamental do olimpismo”) (Rosado & Mesquita, 2011). Todas estas 

questões visam um desenvolvimento cognitivo do aluno, no entanto, estas 

perguntas, por norma, requerem um conhecimento superior ao que um aluno 

normal possui. 

Pessoalmente, prefiro e utilizei com muito mais frequência a taxonomia de 

Krathwolh, pois o cerne das questões é diferente e muito mais indicado para o 

tipo de turma que lecionei. Esta taxonomia visa o desenvolvimento afetivo e as 

questões estão divididas em quatro conceitos, as questões de receção 

(estimulam o aluno na tomada de consciência), as de resposta (avaliam a 

participação na aula “Estás a gostar do jogo?”), as de valorização (atribuição de 

um valor às situações experimentadas, ou que envolvem aceitação, preferência 

e defesa de um valor, por exemplo “Achas que se devem respeitar sempre as 

decisões do árbitro?”) e as de organização (exigem reflexão mais aprofundada 

do aluno, sem exigir grande conhecimento específico desportivo, por exemplo 

“Expõe a tua conceção da utilidade do desporto no desenvolvimento dos 

indivíduos”) (Graça & Mesquita, 2011). Este tipo de questões remetem o aluno 

para a aula, faz com que os discentes estejam atentos ao que se passa na aula 

e que saibam responder a questões simples. Exigem sempre que os alunos 
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realizem breves reflexões e envolvem-nos mais nas aulas. Tentei sempre guiar-

me nesta conceção, pois o que se nota, é que com o passar dos anos, com o 

passar dos ciclos de escolaridade, os discentes ficam desmotivados, perdem o 

entusiasmo, perdem o interesse e comitantemente perdem o empenho e 

assiduidade nas aulas de educação física (Marques, 2006).  

A preparação do ensino é fundamental e a análise dos documentos disponíveis, 

torna-se premente para uma boa condução e conceção do ensino. Para se ser 

um professor eficaz, é necessário que se crie um ambiente para a aprendizagem 

(Rink, cit por Graça & Mesquita, 2006). Este ambiente será tão melhor, quão 

maior o professor tiver refletido acerca dos documentos existentes, sejam eles, 

o plano anual de atividades, o regulamento interno, o regulamento de educação 

física, o projeto educativo de escola, a planificação anual e os critérios de 

avaliação. Neste capítulo de conceção e porque foram os documentos que me 

auxiliaram mais e me fizeram refletir sobre os diferentes processos, apenas 

falarei do plano anual de atividades e do programa nacional de educação física. 

Plano anual de atividades 

“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) 

As informações do plano anual de atividades, foram o mote para preparar o meu 

início de ano. Foi com base nele, que consegui estabelecer uma linha 
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orientadora para o meu planeamento anual, pois com o plano anual de 

atividades, consegui perceber quais os períodos do ano em que iria ter mais 

atividades e assim adaptar as modalidades a lecionar. Sempre tive consciência 

que este plano anual de atividades não era estanque e a qualquer momento 

podiam ser alteradas datas e/ou podiam ser adicionadas ou eliminadas 

atividades planeadas. Pensei nele sempre como um guião, para conseguir 

alinhavar as minhas aulas conforme o plano anual de atividades estipulado. A 

verdade é que ao longo do ano, como as atividades não foram muitas e estavam 

sempre suscetíveis a eventuais modificações, nunca tive grandes transtornos 

por causa das atividades a serem desenvolvidas a nível de escola. O professor 

cooperante também estava atento a este plano e por isso também nos avisava 

atempadamente acerca das atividades a serem desenvolvidas na área escolar. 

Assim, no primeiro e segundo período, as atividades do plano anual de 

atividades decorreram habitualmente e raramente tive transtornos ou limitações 

para a lecionação das aulas. O maior problema foi no terceiro período, pois as 

atividades concentraram-se mais neste período, o tempo de aulas também foi 

curto e efetivamente houveram aulas que não consegui lecionar por falta de 

espaço, falta de alunos ou porque estava envolvido nessas atividades. Além das 

atividades se terem centrado mais neste período, houveram outras que foram 

implementadas com pouca antecedência, o que fez também com que não 

conseguisse ter planeado atividades extra para os meus alunos, sendo que este 

último ponto estará melhor especificado na área 2.  

Foi então importante a análise cuidada deste documento, para perceber melhor 

a dinâmica que estava empregue na escola e para adaptar as minhas aulas e 

escolhas ao longo do ano letivo. Tive sempre a atenção de olhar para o 

documento como um guião, pois houveram constrangimentos que não consegui 

controlar. 

Programa nacional de educação física. 

Analisar os programas de educação física é um das normas orientadoras do 

estágio profissional e que está definido mais especificamente para a conceção 

(Matos, 2015a). Neste ponto, o estudante-estagiário deve articular o programa 
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nacional com diferentes componentes: “finalidades, objetivos, conteúdos e 

indicações metodológicas” (Matos, 2015a, p. 4).  

Esta fase inicial é deveras importante, ainda mais quando é o primeiro ano de 

lecionação. A análise e reflexão do programa nacional de educação física é 

preponderante, ainda mais quando a escola, como é o caso, dispõe de um plano 

anual, onde indica as modalidades a lecionar em cada período e em cada ano 

letivo. Deste modo, cabe ao estudante-estagiário a análise deste documento, 

principalmente nas modalidades que irá lecionar. A análise deste documento 

deverá ser feita e ponderada, pois dará ao professor ferramentas que pode 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem, especialmente se “estabelecer 

prioridades nos conteúdos de aprendizagem; se os estruturar conferindo-lhes 

determinada lógica e se os sequenciar criteriosamente (progressão); se visar o 

seu aperfeiçoamento através da sua exercitação e consolidação (refinamento), 

assim como proporcionar oportunidades para sua utilização em condições não 

habituais ou de exigência de rendimento (aplicação)” (Graça & Mesquita, 2006, 

p. 215). 

Neste sentido, seguidamente realizei uma reflexão onde a cada modalidade 

lecionada, relatei o que está programado ao nível do programa nacional de 

educação física, comparando-o à realidade constatada. No primeiro período 

lecionei ginástica acrobática, badminton e futebol; no segundo período lecionei 

andebol, basquetebol e desporto adaptado (boccia, goalball e voleibol sentado); 

no terceiro período lecionei voleibol e orientação. 

 Ginástica acrobática: o programa nacional indica que os alunos devem estar no 

nível avançado e que devem trabalhar essencialmente em pares e trios. A escola 

dispõe de um pavilhão mais pequeno, que está dividido em duas salas mais 

pequenas, onde os professores podem lecionar essencialmente ginástica ou 

desportos alternativos. No entanto o espaço é muito reduzido (12mx7m) e o 

material disponível é pouco e está em mau estado. Nos outros espaços, não 

existe sequer material para lecionar ginástica. Estando então confinado a este 

espaço, optei numa fase inicial por trabalhar em pares e trios, só que a este nível, 

os alunos facilmente desmotivavam e as figuras que estão definidas eram pouco 
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desafiadoras. Optei por realizar quadras e figuras com seis e sete elementos. Os 

alunos nesta situação estavam muito mais motivados e empenhados em realizar 

as aulas. Posteriormente dividi a turma em três grupos e os alunos tiveram que 

montar um esquema, com música e dentro do tempo estabelecido pelo programa 

(dois minutos e trinta segundos). Nesta modalidade, o programa estabelecido 

para os alunos foi totalmente cumprido, tendo sido os objetivos alcançados, uma 

vez que os alunos aprenderam e realizaram todas as figuras patentes no 

programa, tendo realizado outras que não estavam definidas. 

 Badminton: nesta modalidade, o programa indica que os alunos devem trabalhar 

no nível elementar, sendo que também existe um alternativo, o nível avançado. 

Visto o nível da turma ser fraco, optei por trabalhar no nível elementar. Também 

optei pelo nível elementar pois assim os alunos estão mais vezes em contacto 

com os objetos de jogo (raqueta e volante) e assim exercitam mais tempo. O 

programa não foi cumprido na totalidade, uma vez que optei por nem lecionar 

todos os conteúdos. Isto porque nem faz sentido estarmos a ensinar todos os 

conteúdos, principalmente o batimento drive que é um batimento característico 

do jogo de pares. Os outros batimentos foram lecionados na totalidade, mas nem 

todos foram avaliados, isto porque o nível geral da turma era desajustado da 

realidade do programa e foi preciso incidir noutros conteúdos que não estão 

patentes no programa (pega da raqueta e deslocamento), tendo sido esses 

também alvo de avaliação. Nesta modalidade usei algumas estratégias, 

principalmente a criação de grupos, isto devido ao número elevado de alunos. 

Se não o fizesse, os alunos jogariam com muito pouco espaço lateral, jogando 

apenas numa trajetória, nunca usando o espaço total do campo. 

 Futebol: nesta modalidade, o programa indica que os alunos devem trabalhar no 

nível avançado, sendo a situação de jogo o 7x7 ou 11x11. No entanto, devido às 

condições da escola, é completamente impossível conceber um jogo para além 

da forma de jogo 5x5. Mas mesmo que tivesse condições para concretizar tal 

forma de jogo, o nível da turma, principalmente das raparigas era muito baixo. 

Optei, nesta modalidade, por dividir a turma em dois níveis, sendo que 

inicialmente coloquei as duas raparigas com melhor qualidade juntamente com 

os rapazes, mas estas rapidamente se desmotivaram, tendo eu que as mudar 
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de nível. Como os rapazes eram apenas nove, a forma de jogo ensinada foi o 

4x4, sendo que quando faltavam pelo menos dois rapazes, estava estipulado o 

jogo 3x3. O programa não foi cumprido, pois está completamente desajustado 

da realidade. Nos alunos de nível mais avançado, a preocupação foi muito mais 

tática, sendo que os conteúdos incidiram exatamente nessa vertente. Apesar de 

que o programa remete para situações de defesa mista, jogadas combinadas e 

outros conteúdos que não puderam ser lecionados, pois os espaços da escola e 

o nível dos alunos não permitiram que que se desenvolvessem outros conteúdos 

para além do jogo 4x4. Nos discentes de nível mais reduzido, a preocupação foi 

muito mais técnica, isto porque havia um défice enorme de domínio técnico, 

sendo desnecessárias as preocupações com as indicações táticas, pois nem 

sequer havia progressão de jogo, que é o primeiro princípio de um jogo de 

futebol, a progressão/penetração. 

 Andebol: nesta modalidade, o programa indica que os alunos devem trabalhar 

também no nível avançado, sendo a situação de jogo formal, o 7x7. Mas tal como 

na modalidade de futebol, os espaços de aula e nível dos alunos não permitem 

que tal acontecesse. Nesta modalidade, optei por não dividir a turma por níveis, 

mas por equipas, sendo que cada equipa tinha um jogador de andebol, que 

ajudava os colegas menos aptos. Fiz isto porque tinha três jogadores de andebol 

e sabia que podia contar com eles para ajudar os alunos menos aptos. A situação 

de jogo utilizada foi o 5x5 em 1/3 de pavilhão e passou a ser muito mais fluido, 

pois ia colocando regras de jogo. Estas regras tiveram o intuito de modificar o 

jogo, de forma a que todos os alunos tivessem as mesmas oportunidades de 

participar ativamente no jogo. Alguns exemplos dessas regras: “Só as raparigas 

podem marcar”; “A bola tem de passar por todos os colegas antes de marcarem”; 

“Tem de haver 5 passes antes de marcarem”. No entanto, o programa também 

não foi cumprido na totalidade, uma vez que este remete para muitas situações 

táticas e os alunos não dispunham de condições técnicas para tal. A nível tático 

reforcei bastante o conteúdo das penetrações sucessivas, pois havia uma 

grande dificuldade de os alunos progredirem para a baliza. Quando os discentes 

tinham oposição, simplesmente passavam, sem haver qualquer intenção de 
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atacar a baliza. Neste modo, todos os conteúdos que me propus a lecionar, 

foram todos cumpridos na totalidade, tal como aconteceu no futebol. 

 Basquetebol: nesta modalidade, o programa indica que os alunos devem 

trabalhar também no nível avançado, sendo a situação e jogo formal o 5x5. 

Apesar de ter espaço disponível para ensinar esta forma de jogo, optei por não 

o fazer por diversas razões. Por um lado, devido ao baixo rendimento da turma, 

por outro, porque os alunos nunca tinham feito 5x5.  Por último, porque consegui 

sistematicamente ter três tabelas na aula e assim conseguia colocar todos os 

alunos a exercitar os conteúdos mais pertinentes. O programa pareceu-me mais 

uma vez desajustado da realidade, pois, remete para muitas situações táticas, 

com bloqueios, contra bloqueios, subidas para poste, sobremarcação, etc. Estes 

conteúdos pareceram-me totalmente descabidos em contexto escolar, isto 

porque as aulas dedicadas a cada modalidade são curtas e também porque 

apenas são lecionadas de ano a ano, estando de ano para ano praticamente em 

revisões dos anos anteriores. Nesta modalidade optei por realizar equipas de 

três alunos e dividido por níveis, sendo que a competição, pelo menos a nível de 

tabela competitiva, era conjunta, apesar dos alunos jogarem apenas contra 

outros do mesmo nível. A nível tático a preocupação foi essencialmente com os 

conteúdos de spots e passa e corte, pois estes permitiram avançar 

significativamente na compreensão de jogo por parte dos discentes. 

 Desporto Adaptado (Boccia, Voleibol Sentado e Goalball): estas modalidade não 

estão contempladas no programa nacional, sendo que optei por as lecionar. A 

escolha destas modalidades, foram feitas depois de uma conversa com os 

alunos, porque estava contemplado, no plano anual de educação física, a 

lecionação de ginástica de solo. No entanto, como já tinha dado uma das 

modalidades da ginástica no primeiro período e devido ao curto espaço de aula 

e falta de material para realizar ginástica de solo, optamos por, em conjunto, 

definir o desporto adaptado para o segundo período. Estas modalidades foram 

lecionadas em três semanas e serviu para os alunos conhecerem os diferentes 

desportos, dentro do desporto adaptado. Fi-lo, uma vez que nenhum aluno tinha 

feito alguma vez, desporto adaptado. Notou-se um entusiasmo muito grande por 

parte dos alunos nos desportos realizados, principalmente no voleibol sentado. 



46 
 

Os outros desportos também foram motivadores e desafiantes para os alunos, 

no entanto o número total de alunos envolvidos em cada desporto era menor. 

Nesta modalidade também houve espaço a um quadro competitivo, que foi 

sendo transitando de desporto a desporto. Esta foi uma das modalidades que os 

alunos mais se interessaram e que mais gostaram. Nos inquéritos finais 

realizados à turma, muitos dos alunos definiram o desporto adaptado como 

desporto de eleição ao longo do ano letivo. 

 Voleibol: nesta modalidade, o programa indica que os alunos devem trabalhar 

no nível avançado, sendo o jogo formal o 6x6. Esta foi modalidade que lecionei 

este ano, que mais desajustada esteve da realidade na escola. O programa não 

foi cumprido em quase nenhum ponto. A forma de jogo que optei por lecionar o 

2x2 por ter poucas aulas disponíveis e também devido à fraca disponibilidade 

motora por parte dos discentes. O nível apresentado pelo programa nacional de 

educação física é quase de nível federado, não fazendo qualquer sentido o 

programa apresentado. Mesmo no 2x2 a principal preocupação foi mais a nível 

técnico e na compreensão de jogo, tendo optado por apenas pelos conteúdos de 

passe, manchete, serviço, passe em suspensão, chamada, diferenciação de 

papéis e zonas de responsabilidade. Estes conteúdos permitiram que os 

discentes compreendessem o jogo e tivessem intervenções mais oportunas 

sobre a bola. Optei por poucos conteúdos e simples, porque o número de aulas 

foi muito reduzido e por terem ocorrido constrangimentos que não consegui ter 

controlo sobre eles (visitas de estudo e teatro na escola). No próximo ano será 

fundamental que os alunos continuem no mesmo nível de jogo. Será 

fundamental que todos os alunos exercitem a modalidade em jogos reduzidos, 

pois se avançarem para o 6x6, poderão existir alunos que não consigam tocar 

na bola. 

 Orientação: nesta modalidade, o programa indica que os alunos devem trabalhar 

no nível elementar, tendo também o nível avançado como opcional. A orientação 

não estava contemplada no programa anual de educação física, do décimo 

primeiro ano para a escola em questão. No entanto, como o período foi tão curto, 

tive de arranjar uma modalidade em que pudesse ensinar eficazmente os alunos, 

pois tive apenas quatro aulas de cinquenta minutos e duas de cem minutos. 
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Como os alunos nunca tinham feito orientação, trabalharam no nível elementar. 

Numa primeira aula e para os alunos perceberem como se liam os mapas e como 

se orientavam perante a sua presença, realizei uma espécie de caça ao tesouro, 

onde em alguns postos tinha mapas, tendo os alunos de conseguir distinguir as 

diferentes partes da escola. As restantes aulas foram sempre de leitura e 

orientação dos mapas, sendo que cada aula era temática. Tivemos aulas 

temáticas, com temas relacionados com desporto, enigmas, entre outros.. A 

última aula foi lecionada no parque perto da escola, com a autorização dos 

encarregados de educação e da escola. Este parque é aberto e os alunos 

estiveram em contacto com a natureza, o que não acontecia na escola, por falta 

de espaços verdes. Foi uma modalidade que os alunos gostaram muito e que foi 

diferente, na medida em que a lecionei fora da escola. O programa nacional de 

educação física está ajustado à realidade escolar e programa estabelecido para 

os alunos foi totalmente cumprido, tendo atingido os objetivos pretendidos. 

4.1.2. Planeamento  

Ao nível do planeamento, o estudante-estagiário deve planificar a sua 

intervenção em três níveis: anual, unidade temática e plano de aula. Para isso 

deve ter em conta os objetivos (adequados às especificidades dos alunos), os 

recursos (materiais e humanos), os conteúdos e respetivas estratégias de 

ensino, as formas e momentos de avaliar o processo de ensino-aprendizagem e 

contemplação de decisões de ajustamento (Matos, 2015a). 

Neste nível, planeei ao longo do ano diversificadas modalidades nas diferentes 

aulas, mas o meu foco incidiu essencialmente na organização de cada período. 

No decorrer do ano letivo pretendi ter um guião de referência por período, para 

poder perceber a que dias tinha aulas, qual o espaço a utilizar e que modalidades 

poderia utilizar nesse espaço, nunca esquecendo o roulement de modalidades 

que a escola tinha apresentado no início do ano. Estava definido, pelo grupo de 

educação física, para cada período, quais as modalidades que deveríamos 

lecionar. Consequentemente, estas escolhas tiveram impacto ao nível do 

planeamento anual. O grupo de educação física define as modalidades que 
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devem ser abordadas ao longo dos períodos, para que não hajam três ou quatro 

professores ao mesmo tempo a abordar a mesma modalidade. É uma boa 

medida, pois, como o material disponível é escasso, os professores conseguem 

abordar as modalidades com um número maior de material disponível. 

Ao nível do planeamento foi utilizado o Modelo de Estrutura do Conhecimento 

de Vickers (1990), isto porque penso que o facto de o elaborar, traz ao professor 

um maior conhecimento não só ao nível teórico, mas também ao nível de 

conhecimento pedagógico. Os docentes concretizam o planeamento anual de 

forma a planearem os três períodos, sendo que no fim do ano letivo devem ter 

uma ideia sobre o que os alunos devem saber e o que conseguem fazer (Bento 

et al., 2010). Isto permite, tal como anteriormente descrito, que o professor tenha 

uma noção global do ano. Deste modo, o professor consegue perceber qual o 

tempo disponível para as unidades temáticas e o que poderá fazer ao longo das 

aulas, nos seus planos de aula. Estes planeamentos podem estar sujeitos a 

diversas alterações, isto porque não conseguimos controlar o tempo, mas 

também porque existe um roulement com as modalidades obrigatórias a lecionar 

em cada período.  

Mas a verdade é que a teoria fornece dados à prática, mas o contrário também 

acontece. O professor, sempre que possa, deve usar os dados que a teoria 

fornece. Não devemos estar demasiado centrados ou na prática ou na teoria, 

como se estas se dissociassem. Devemos esquecer um pouco a dicotomia teoria 

versus prática, pois existe uma interligação das duas. O professor tem de ajustar 

e perceber de que modo vai utilizar os dados da teoria, pois nunca se pode 

esquecer o contexto em que está inserido. Seja ao nível de comportamento, 

localidade da escola e até mesmo do material disponível.  

O professor, nesta fase de planeamento, deve conceber um ensino com pouco 

material, pois raras são as escolas que dispõem de material suficiente para 

lecionar determinada matéria, com a agravante de poder ter outros professores 

à mesma hora a precisar do pouco material disponível. 
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4.1.2.1. Planeamento anual 

“O planejamento, de um modo geral, diz respeito a intencionalidade da ação 

humana em contrapartida ao agir aleatoriamente (Luckesi, 1992), ao "fazer de 

qualquer jeito", desconsiderando um fim, um objetivo, e um agir de forma 

organizada (os meios) para construir/atingir o resultado desejado.”(Bossle, 2002, 

p. 31). O planeamento anual é o primeiro nível de planeamento, que deve ser 

realizado perspetivando todo o ano letivo. Deverá ser visto como um guião e não 

como um documento rígido, muito pelo contrário, deve ser visto como um 

documento altamente flexível. Deve ser realizado para haver um fio condutor ao 

longo do ano e deve ser sempre feito tendo em vista um objetivo, isto para que 

se possa agir de forma organizada, tal como o autor relata anteriormente. 

Todos os documentos necessários a um bom planeamento, devem ser 

considerados para tal. Esses podem ser o planeamento anual de atividades da 

escola e o programa nacional de educação física. Para além disso, o professor 

deve ter em atenção o horário escolar, o calendário e o roulement de espaços, 

isto para que possa ter uma noção de quantas aulas pode dedicar a cada 

unidade temática e assim organizar a forma como pode planear o seu trabalho. 

É necessário, neste patamar de planeamento, que o professor defina com 

clareza os objetivos que deverá alcançar (Bento, 2003). 

Ao nível de escola, para poder realizar o planeamento anua, o professor 

cooperante forneceu-nos os documentos necessários à sua elaboração. O 

documento que mais me ajudou, foi o planeamento anual de educação física, 

que é realizado a nível de escola, onde estão definidas as modalidades que 

devem ser lecionadas em cada ano de escolaridade. Nesse planeamento ainda 

estava definida o número de aulas previstas para cada período. Com estas 

informações, juntamente com as informações do calendário, do programa 

nacional de educação física e o roulement de espaços, foi-me possível organizar 

o ano por períodos (Anexo II) e organizar as aulas, de forma a conseguir ter o 

maior número de aulas por cada unidade temática, sem interromper por longos 
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períodos essa mesma unidade temática. Apesar de haver um documento que 

definia as modalidades a lecionar, conjuntamente com o professor cooperante, 

consegui substituir algumas modalidades e incrementar modalidades 

alternativas. Estas decisões foram aplicadas numa fase posterior, pois numa 

primeira fase foi necessário conhecer a turma, os materiais, os espaços, as 

dinâmicas e a forma de trabalhar de todos os intervenientes na comunidade 

escolar. 

“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, como aro ou efeito de educar (se), considerando o envolvimento e a 

participação dos educandos e educadores na construção do fazer educativo e 

de seus processos” (Bossle, 2002, p. 33). 

O autor defende que é necessária uma reflexão crítica sobre o trabalho a ser 

realizado, o que faz todo o sentido, pois há que perspetivar a profissão de 

educação física para o seu futuro. É necessário que os professores pensem a 

sua profissão e que reflitam sobre os seus métodos de trabalho e de 

organização, pois o que acontece muitas das vezes, é uma desvalorização da 

profissão de professor de educação física, que se prende essencialmente com 

uma despreocupação pelas aulas e pelas metodologias que são empregues. 

Está na hora de mudar a forma como os demais nos veem e “Com o 

conhecimento de que o trabalho docente exige do professor tempo e dedicação, 

em função de todas as atividades que o envolvem, sendo planejamentos, aulas, 

reuniões, avaliações e demais atividades da escola que sobrecarregam os 

professores em muitas situações, e mesmo no seu cotidiano, sempre há que se 

encontrar espaço para revisar, planejar, e organizar sua prática pedagógica.” 

(Bossle, 2002, pp. 33-34), há que organizar o nosso tempo e prática pedagógica 

de forma a sermos o mais exequíveis possível, sem parecer que fazemos as 

coisas por fazer, porque nos apetece. Há que mostrar que o que fazemos na 
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nossa profissão tem todo um processo reflexivo inerente e que sabemos 

organizar a nossa prática pedagógica com seriedade e profissionalismo. 

Na turma de sexto ano, cumpri as modalidades que foram propostas no 

planeamento anual de educação física para a escola, apesar de todos os 

objetivos não terem sido exaustivamente cumpridos, pelo número reduzido de 

aulas em cada unidade temática. Já no décimo primeiro ano, estavam definidas 

nove modalidades para o todo o ano. No primeiro período todas foram 

lecionadas, no segundo período, juntamente com o professor cooperante 

decidimos substituir uma modalidade e optar por desportos adaptados, para que 

os alunos se motivassem mais e conhecessem desportos diferentes. Também o 

fizemos pela falta de motivação para a ginástica de solo, pelo pouco material 

disponíveis para a prática da mesma e também pelo espaço reduzido para a sua 

prática. No terceiro período optamos por lecionar duas modalidades em vez de 

duas (retirou-se uma modalidade e substitui-se outra), pois o período foi curto e 

houve algumas aulas que não puderam ser lecionadas. Perante isto, decidi 

juntamente com o professor cooperante, retirar o atletismo e substituir a dança 

por orientação. Fizemo-lo para serem aulas de índole diferente e também para 

promover maior motivação nos alunos. Optei por debater, com o professor 

cooperante, e efetuar as devidas alterações, pois conforme fui conhecendo a 

turma, notei que os alunos eram muito apáticos e que não gostavam de praticar 

educação física porque as modalidades eram iguais de ano para o ano. Perante 

isto e depois de muitas conversas com o professor cooperante, consegui alterar 

algumas modalidades que ia lecionar e substituir por outras, pois sabia que os 

alunos iam gostar de aprender algo novo e iam sentir-se muito mais motivados 

para a prática. Com estas escolhas a turma esteve muito mais empenhada, 

trabalhando em conjunto comigo para um mesmo fim. Fui conquistando a turma 

porque fui diferente, realizei atividades diferentes, as próprias aulas eram 

diferentes. Tive um aluno que na última aula do ano me disse:  

-“Obrigado professor por ser diferente e por pensar muito mais em nós e nas 

necessidades que temos. Obrigado por ser um professor diferente e por nos 

incentivar a praticar exercício físico. Agora vejo a disciplina de forma diferente.” 
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Perante esta conversa com o aluno, percebi que não basta ser um professor 

“porreiro” onde os alunos fazem o que querem, mas é necessário um 

pensamento diferenciado, onde ensinamos verdadeiramente os alunos, onde os 

disciplinamos, onde pensamos e refletimos sobre a prática pedagógica. Tentei 

não ser mais “um” professor, tentei antes ser “o” professor, aquele professor que 

reflete a sua prática pedagógica e leva os alunos a gostarem da disciplina de 

educação física e do desporto. 

Para isso, o planeamento anual é de extrema importância para que o professor 

possa orientar a sua prática pedagógica. No entanto, como fui referindo é apenas 

um guião e não um planeamento rígido. O meu foco foi de período para período, 

sendo que fui realizando reajustes sucessivos, até encontrar a forma que melhor 

se adequasse à minha prática, conforme todos os constrangimentos que foram 

aparecendo.  

Esta ação de planeamento não deve ser realizada apenas por professores 

iniciantes, pois a experiência não deve servir de desculpa para a não realização 

do planeamento. Como Bossle (2002, p. 37) refere “Penso que aconteça também 

o que chamaria de "vício" do professor de educação física na questão do 

planejamento de ensino, que é o fato de considerar que seu tempo de 

experiência como professor substitui o planejamento, e que o mesmo é para 

quem está começando a dar aulas. Penso que a experiência seja importante 

para qualquer ação humana, na medida em que se já nos defrontamos com 

aquela situação, já temos elementos a considerar para reconstruir nossa ação e 

consequentemente, atingir os objetivos a que nos propusemos” 

4.1.2.2. Unidade didática 

“De acordo com as indicações do programa, o plano anual subdivide-se em 

períodos, com diferentes unidades de matéria. A duração de cada unidade 

didática depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e 

aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didáctico-metedológicos, 

acerca da organização e estruturação do processo pedagógico, do estado de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos.” (Bento, 2003, p. 60). O autor 
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ainda atribui diferentes terminologias para o mesmo conceito “As unidades 

temáticas ou didáticas, ou ainda de matéria, são partes essenciais do programa 

de uma disciplina” (p. 75). Neste sentido, são estas unidades de matérias que 

vão estar patentes neste capítulo do relatório de estágio. É neste patamar de 

planeamento, que o professor deve ter um cuidado maior, pois é nele que vão 

estar patentes todos os objetivos que o professor se propõe atingir e todos os 

conteúdos que se vai debruçar para concretizar esses mesmos objetivos. Além 

disso, é no planeamento da unidade didática que o professor divide os conteúdos 

ao longo das aulas disponíveis e revela qual o momento mais indicado para as 

diferentes tipologias de avaliação. Tem de ser um planeamento muito cuidado e 

refletido, pois qualquer necessidade de reajuste pode comprometer a unidade 

didática. Esta obviamente tem de ser flexível ao ponto de poder-se reajustar 

devidamente algum conteúdo ou objetivo que esteja a ficar comprometido. 

Para além dos conteúdos a serem lecionados, o professor deve pensar e refletir 

sobre os mesmos, mas também quando o melhor momento para as diferentes 

funções didáticas, quer sejam elas a “Introdução”, a “Exercitação” ou a 

“Consolidação”. Ainda no mesmo sentido, o professor deve perspetivar quando 

deve fazer as respetivas avaliações, principalmente a diagnóstica e a sumativa. 

Na conceção deste planeamento, a componente reflexiva tem de estar sempre 

subjacente à sua realização, pois é necessária uma orientação específica para 

o grupo de alunos que possuímos. Se assim não o fosse, se não acontecesse 

esta reflexão, esta preocupação específica, um mesmo planeamento deveria 

resultar para o mesmo ano de escolaridade das diferentes turmas das escolas. 

Mas isto não é real, deve haver uma necessidade com o contexto em que se 

está inserido e deve haver lugar a uma análise pormenorizada aos alunos, para 

que a unidade possa estar de acordo com o grupo de alunos que esteja à nossa 

frente. Numa mesma turma, pode haver lugar a duas unidades didáticas 

distintas. Esta situação aconteceu comigo na turma partilhada e residente, pois 

houve modalidades que foram lecionadas por níveis de ensino e perante isso 

não faria sentido haver uma mesma unidade didática para níveis de ensino 

diferentes. Perante isto conseguimos observar que seria impensável haver uma 
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estrutura tipificada, onde todos os professores aplicavam aos seus alunos 

independentemente do grupo de alunos e nível em que se encontravam.  

Tendo isto em conta, o planeamento da unidade didática deve ser cuidado e 

exige um planeamento refletido por parte do professor. Esta preocupação existe 

porque em contexto real existe um conjunto muito específico de alunos, que 

carecem de necessidades específicas também. “Os objetivos da unidade 

temática só podem ser alcançados gradualmente, requerendo por isso uma 

planificação bem inter-relacionada de todo o seu processo” (Bento, 2003, p. 75). 

É de extrema relevância o planeamento do ensino e mais especificamente das 

unidades temáticas, pois a sua conceção afirma a sua importância no quotidiano, 

mas também o comprometimento do professor com a sua ação educativa, que 

deve ser crítica e refletida, tendo em vista a concretização dos objetivos 

existentes (Bossle, 2002). 

As unidades temáticas, que devem ser o nível fundamental de planeamento, 

devem ter sempre um espaço temporal de duas a seis semanas, onde em idades 

mais baixas esta não deverá conter mais do que três a quatro semanas, devido 

as características de desenvolvimento das crianças (Bento, 2003). Tentei 

sempre que as minhas unidades temáticas (Anexo III) tivessem pelo menos três 

semanas, que equivaliam a seis aulas, ou seja, nove tempos de cinquenta 

minutos. Infelizmente foram poucas as modalidades que viram a sua unidade 

temática com quatro semanas. Mas mesmo para as modalidades que tiveram 

quatro semanas, achei que o número de aulas era reduzido. Para mim, 

principalmente no décimo primeiro ano, unidades temáticas com menos de 

quatro semanas não eram suficientes para um bom desenvolvimento dos alunos. 

Isto porque os alunos têm mais dificuldades em aprender por estarem 

desmotivados. São poucas aulas e por os alunos estarem em constante revisão 

de matérias de ano para ano, ficam desmotivados. Esta revisão deve-se 

essencialmente ao número reduzido de aulas por unidades didáticas, o que faz 

com que os alunos evoluam muito pouco de ano para ano. Mesmo que num ano 

consigam evoluir significativamente, a próxima vez que terão contacto com essa 
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modalidade, será muitos meses depois, onde é necessária uma nova revisão 

das matérias. 

Escolhi agora dois excertos de duas unidades didáticas, para que possa relatar 

o contexto real em que aconteciam as aulas, pois por vezes foi necessário 

reajustes por constrangimentos de força maior. 

Para a primeira:  

“Devido a uma greve dos funcionários no dia em que dava uma aula de 100 minutos, tive 
de reformular a minha unidade temática a partir desse dia, o que me trouxe restrições de 
ordem que não expectava. Como notei que os alunos não estavam a ter muito sucesso 
no serviço e no clear, a terceira aula (aula 5) foi destinada para rever conteúdos e assim, 
todos os conteúdos abordados na aula anterior, foram exercitados novamente. (…) 
introduzir nesta aula o remate e serviço curto, mas numa perspetiva mais recreativa, ou 
seja, para que os alunos percebam o movimento global destes dois batimentos. Na última 
aula (aula 9 e 10), será para os alunos consolidarem o jogo 1x1, o amorti e o lob. Ainda 
nesta aula será exercitado o serviço curto e remate, que não serão alvo de avaliação, 
pelas poucas aulas que tivemos. Esta aula servirá também para avaliar sumativamente 
os alunos nos conteúdos abordados com exceção do serviço curto e do remate.” 

(Reajuste à unidade temática de badminton) 

Como foi possível observar na transcrição anterior, existem constrangimentos 

que não podemos controlar. Neste caso foi uma greve de funcionários, numa 

sexta-feira onde a aula era de cem minutos. Neste caso específico foi necessário 

um reajuste quase total da unidade temática e não pude avaliar alguns 

conteúdos que tinha definido na conceção da primeira unidade. A unidade 

didática inicialmente já era curta e ainda ficou reduzida em dois tempos por 

causa da greve. Foram estas as razões que me levaram a não avaliar esses 

conteúdos que tinha inicialmente definido, apesar de os ter abordado, só que 

esta abordagem foi realizada de maneira muito superficial. Outra questão que foi 

abordada de forma diferente, foi com a turma partilhada, onde não houve 

momento de avaliação diagnóstica. 

“Contrariamente ao secundário, optei por não fazer avaliação diagnóstica. Fi-lo com base 
na experiência do 11º ano, onde os alunos quase não dominavam nenhuma técnica e 
conhecimento da modalidade. Visto também ter apenas três semanas de lecionação, se 
desse uma aula para avaliação diagnóstica e outra para avaliação sumativa, apenas 
ficaria com duas semanas para ensinar os alunos, ou seja, quatro aulas. Assim prefiro 
iniciar logo com conteúdos, para que os alunos possam experimentar e ter um volume 
maior de contato com a modalidade. Na primeira aula, sem qualquer registo escrito 
formal, vou averiguar o nível da turma no jogo 1x1. Introduzirei os conteúdos das pegas 
e manuseamento do volante porque penso que os alunos carecem de muito toque com 
os objetos estranhos (raquete e volante). Assim sendo penso ser fundamental ensinar 
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os alunos da forma correta de pegar na raquete e diferentes formas de manusear o 
volante e em diferentes níveis (de pé, sentado, deitado, entre outras)” 

(Justificação da unidade temática de badminton) 

 

Optei por não realizar a avaliação diagnóstica, pois em conversa com o professor 

cooperante, chegamos à conclusão que não faria muito sentido fazê-la porque 

iria estar a “perder” uma aula de cem minutos, quando podia iniciar pelo ensino 

na modalidade. Nesta modalidade, visto que pratiquei durante alguns anos, foi-

me fácil perceber o nível dos alunos, consoante uma diversidade de 

comportamentos motores. Perante isto, a minha unidade didática não sofreu 

grandes alterações, pois com a primeira aula consegui observar que os alunos 

iriam precisar de grande foco nas pegas da raqueta e no manuseamento do 

volante. Isto veio de acordo com a conceção idealizada anteriormente à primeira 

aula. 

No seu livro, Bento (2003, p. 92) faz referência a um aspeto importante, “… a 

relação <<objectivo-conteúdo-método>> constitui a direcção fundamental do 

pensamento de planificação e realização do ensino…”, ou seja, é importante uma 

boa definição do objetivo, pois ele é um dos aspetos mais importantes na 

definição do conteúdo. Este aspeto é também altamente relacionado com o 

método, pois o objetivo e o conteúdo definido, vão fazer com que usemos certo 

método perante o grupo de alunos que estivermos a orientar. Toda esta cadeia 

que se inicia no objetivo, passa pelo conteúdo e termina no método é deveras 

importante para uma boa planificação e para o seguimento de linhas 

coordenadoras para concretizar o ensino. 

Este processo é fundamental e essencialmente por se encontrar num dos 

patamares mais importantes do planeamento. É necessária uma elaboração 

cuidada e meticulosa, havendo lugar a uma flexibilidade para eventuais 

reajustamentos. São necessárias tomadas de decisão, e estas têm de ser 

refletidas para haver um fio condutor ao longo das aulas e para haver uma 

coerência de conteúdos ao longo da unidade (Bossle, 2002). Este nível de 

planeamento é um dos mais importantes para a consecução posterior, os planos 



57 
 

de aula. Todos os planos de aula têm de estar de acordo com o que definimos 

anteriormente na unidade didática. Por essas razões ela ser tão importante, pois 

um bom planeamento da unidade didática, ditará menos reajustes da mesma e 

consecutivamente melhores planos de aula, ajustados às reais necessidades e 

níveis dos alunos. 

“O conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são determinados pelos 

objectivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas linhas metodológicas do 

programa e do plano anual. O planeamento a este nível procura garantir, 

sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar 

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

acção pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e 

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

4.1.2.3. Plano de aula 

“A verdade é que o ensino implica sempre uma certa forma de coacção, de luta 

entre vontades. Nenhuma criança quer aprender ou, pelo menos, nenhuma 

criança quer aprender aquilo que lhe dá trabalho assimilar e lhe tira o precioso 

tempo que deseja dedicar aos seus jogos.” (Savater et al., 2010, p. 28). De 

acordo com os autores, os primeiros anos de qualquer tipo de ensino é como 

uma certa tirania, onde temos de obrigar os alunos a dedicarem-se àquilo que 

achamos que é verdadeiramente importante para eles. De certo modo, a 

educação corresponde aos interesses dos educadores, mais do que aos 

educandos. Isto porque são os educadores os principais responsáveis pela 

educação dos educandos e por essa mesma razão, o seu principal interesse pela 

mesma. Este interesse é mais visível no plano de aula, pois é neste nível de 

planeamento que os professores dedicam o seu tempo e prestam o seu serviço 

de forma cuidada e refletida. 

Neste nível de planeamento, as aulas normalmente estão organizadas “em três 

partes: parte preparatória, parte principal e parte final.” (Bento, 2003, p. 152). No 

entanto, este esquema tripartido é apenas uma proposta possível, sendo que 

existem outras que possam fazer sentido também. Neste esquema, a parte 
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preparatória diz respeito ao controlo das presenças, à entrada na sala de aula, 

e a informações sobre a aula. Nesta primeira parte, está incluído também o 

tempo necessário que os alunos precisam para se equiparem, isto porque 

mesmo não pertencendo diretamente à parte inicial ou final da aula, são 

momentos que conseguimos ter uma intervenção educativa. Na segunda e maior 

parte da aula, a parte principal, é dedicada ao ensino das diferentes situações 

de aprendizagem, pois é a sua parte fundamental. Na última parte da aula, a 

parte final, é dedicada a um retorno à calma, onde se podem analisar vários 

pontos da aula e também dedicado a um balanço final. 

O plano de aula (Anexo IV), é o momento fulcral do pensamento e do plano de 

ação do professor. Este plano é o nível mais específico de planeamento, é neste 

que devem estar bem definidos os seus objetivos, os seus conteúdos e os 

métodos que irão ser utilizados durante a aula. Este plano deve ser flexível e 

deve servir também como um guião para o professor. “Se as aulas forem 

preparadas sem ter em devida conta todo o quadro do planeamento e análise do 

ensino, ficarão por explorar muitas das potencialidades educativas e formativas 

de uma disciplina.” (Bento, 2003, p. 164). Aqui o autor defende que não se deve 

elaborar um plano de aula se não tivermos em atenção o planeamento anual e 

a unidade didática. A aula e o seu planeamento constituem então “…o elo final 

da cadeia de planeamento do ensino pelo professor…” (Bento, 2003, p. 164). 

Para a conceção deste plano, o professor deve ter sempre em conta a unidade 

temática que foi feita anteriormente, analisando constantemente a sua utilidade 

e o seu encadeamento, para averiguar se os seus objetivos estão a ser 

concretizados como se concebeu inicialmente. O plano de aula merece uma 

atenção especial, pois é a teoria colocada na prática e é concebido pelas 

análises das aulas anteriores e por todo um processo refletido. É nele que os 

objetivos da unidade temática vão ser concretizados, por isso é necessária uma 

conversão dos objetivos teorizados na unidade temática, em objetivos concretos 

e palpáveis, que sejam balizadores nas tarefas da aula. Este processo é 

importante pois “…subjacente à realização de uma tarefa estão os seus 

objetivos, as ações a realizar, mas também as relações que estabelece com as 
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referidas variáveis do ecossistema” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 79). Os 

autores ainda defendem que a dinâmica das tarefas só pode ser 

verdadeiramente compreendida, se o professor tiver em atenção o contexto que 

estiver envolvido e adequá-las ao seu grupo de alunos. 

Para que isto aconteça, o plano de aula deve ser adequado a cada contexto e a 

cada grupo de alunos, sendo que as informações devem ser muito mais precisas 

e a reformulação da aula deve ser evitada, pois a sua conceção é bastante 

ponderada e o professor já dispõe de quase todas as informações necessárias 

para que a turma cumpra integralmente o plano. Existem, obviamente exceções, 

tais como: constrangimento de algum tipo que impeçam a prática durante algum 

período de aula; problemas comportamentais; tarefas demasiado fáceis; tarefas 

demasiado difíceis, etc. Mas mesmo estas duas anteriores, podem acontecer 

mais facilmente em duas situações, no início do ano quando não conhecemos 

bem a turma ou em modalidades completamente novas, onde seja preciso 

ensinar a base conceptual aos alunos. “Cada aula fornece um contributo 

totalmente específico, apenas a ela pertencente, para a solução das tarefas de 

uma unidade temática, do programa anual, e do programa de toda a 

escolaridade. Tem que assumir uma função concreta, na qual se reflictam (…) 

as tarefas principais da unidade ou ciclo de ensino mais lato que inclui” (Bento, 

2003, p. 102). O plano de aula deve ser então concreto e conter na sua 

conceção, alguma base de sustentação. Não devemos conceber o plano de 

qualquer maneira, deve-se conceber tendo uma base metodológica constante, 

para que as aulas façam sentido e para que tenham um sentido gradualmente 

evolutivo. 

Existem alguns pressupostos que estiveram na base da conceção e formulação 

dos meus planos de aula. Estes pressupostos são defendidos por Bento (2003) 

no seu livro. Em todos eles, houve sempre a preocupação de como estavam 

organizadas as diferentes situações de aprendizagem. Como as situações de 

aprendizagem tinham que se adequar à capacidades dos alunos, em certas 

situações, as aulas eram mais intensas, pois os alunos dominavam com 

facilidade a modalidade. Noutras situações, as aulas eram menos intensas, para 
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que os alunos pudessem exercitar certo tipo de movimento com mais calma, e 

geralmente aconteciam na introdução aos conteúdos. Se colocasse muita 

intensidade em fases embrionárias de desenvolvimento, os gestos adquiridos, 

ou a evolução dos alunos era quase nula (Marques, 2006). Uma questão que me 

faziam diariamente, era o que os alunos realmente aprendiam, exercitavam e 

consolidavam. Este processo de reflexão era feito diariamente e principalmente 

depois das aulas, no caminho para casa. Foi um processo muito reflexivo, que 

sempre teve muito impacto nas aulas seguintes, pois desta forma preocupava-

me com o verdadeiro desenvolvimento dos alunos. Houve momentos do ano em 

que gravava as aulas, para poder ter um foco maior nas aprendizagens dos 

alunos e conseguir observar, mais calmamente e criticamente, a forma que 

lecionava as aulas e a forma como os alunos percecionavam o que lhes 

transmitia. Outro aspeto que acho deveras importante, mas que admito não ter 

dado tanto enfâse, foi se efetivamente eram abordados os aspetos sociais, 

morais e comportamentais da educação. Houve algumas aulas que efetivamente 

abordei estes aspetos, tais como os aspetos socais, a relação com os outros, os 

seus comportamentos, entre outros. Principalmente com os alunos da turma 

partilhada, por serem mais novos e por estarem na fase da construção identitária 

(Cunha, 2008). Com os alunos da turma residente também o fiz, principalmente 

a nível comportamental, mas também o fui fazendo a nível social. Estes aspetos 

eram abordados no “calor” da aula, pois não eram planeados, daí o meu 

descuido na parte do seu planeamento.  

“Os alunos mostraram-se muito recetivos com a modalidade, mas tiveram alguns 
comportamentos que demonstraram alguma imaturidade perante o desporto adaptado. 
Perante isso, chamei a atenção aos alunos para a falta de respeito e de maturidade que 
demonstraram na aula. Os alunos efetivamente perceberam, pois fui bastante severo 
com eles e também entenderam o esforço que foi alterar a modalidade prevista, para 
uma alternativa. Posteriormente coloquei no nosso grupo um vídeo de sensibilização ao 
desporto adaptado e especificamente ao voleibol sentado. 

(Diário de Bordo, 2 de fevereiro de 2017) 

 

Um outro pressuposto que me preocupei exaustivamente, foi se a aula e as 

situações de aprendizagem estavam organizadas de modo a corresponder ao 

estado e necessidades de desenvolvimento dos alunos. Este era um dos pontos 
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que mais tive cuidado na conceção dos planos de aula. Se as situações de 

aprendizagem estavam adequadas ao nível de desenvolvimento dos alunos, se 

iriam trazer algum desenvolvimento no decorrer da aula e se eram realmente 

atingidos os objetivos inerentes a cada situação prevista. Ainda nesta linha de 

pensamento, tinha a preocupação de saber o que os alunos iriam aprender e 

poder fazer mais no fim de cada aula, que o início não sabiam ou não faziam. 

Um último ponto prendeu-se com os impulsos, ou seja, se os impulsos 

fornecidos, além de adequados eram suficientes para a aprendizagem e 

exercitação autónoma nos tempos livres. Neste ponto, a minha preocupação, 

principalmente na conceção do plano, era perceber se os alunos poderiam 

exercitar tais movimentos sozinhos. Sempre tentei que a minha metodologia 

fosse propensa a isso, pois não faria sentido que ensinasse algo que os alunos 

não pudessem realizar de forma autónoma. Um dos meus grandes desafios 

pessoais, era tornar os alunos autónomos, ao ponto de não precisarem da minha 

ajuda. 

Todos estes processos estavam presentes na minha planificação do plano de 

aula. Mas para além disso, o professor no plano de aula, deve analisar vários 

pontos prévios. Um deles será o estado em que a turma se encontra, pois é 

determinante para uma adequação das tarefas. Para além disso, deve perceber 

quais as funções didáticas que estão definidas e subjacentes à aula e para isso, 

a unidade didática ter muita preponderância no planeamento das aulas. O 

professor também deve ter em consideração os objetivos que definiu para a aula 

e se os mesmos estão a ser concretizados. Se não estiverem, deve arranjar 

forma de soluciona-los ou perceber porque é que estes não estão a ser atingidos. 

A organização da aula também deve ser a melhor para o espaço disponível. Nas 

minhas aulas, sabia exatamente qual o espaço disponível e se em algum 

momento da aula conseguia ter dois espaços para a prática. Para além disso, 

também montava o espaço de aula atempadamente, para que os alunos 

pudessem de imediato iniciar a prática efetiva. Todos estes aspetos e muito 

outros foram importantes para uma melhor conceção e realização do plano de 

aula (Bento, 2003; Flores, 2010; Rosado & Mesquita, 2011). 
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A eficácia das aulas e do seu planeamento, prende-se com o cuidado e processo 

reflexivo que o professor tenha. Não chega ter muito conhecimento teórico, ou 

ser um excelente pedagogo. Existe todo um processo inerente, que faz com que 

o professor seja melhor ou pior profissional. Mas se houver uma conceção 

cuidada, um planeamento bem feito, adequado aos alunos e com objetivos bem 

delineados, o professor será, à partida, mais eficaz. “A sala de aula, e 

consequentemente o trabalho do professor, vem sendo cada vez mais 

compreendida como um processo complexo, no qual diversas variáveis 

interagem.” (Diniz & Campos, 2008, p. 1). 

A supervisão posterior, a supervisão pedagógica na aula, têm diferentes sentidos 

e é neles que deve também estar a base de conceção do plano de aula. Por um 

lado, a orientação, seja ela de conceber algo ou problematizar alguma situação 

de aprendizagem. Segue-se o acompanhamento, onde devemos observar as 

situações a criar e o estímulo que os alunos devem receber, refletindo se os 

estímulos que iremos criar serão os melhores para a aprendizagem de algo. 

Segue-se a liderança, onde o professor também a deve conceber no plano de 

aula. Ou seja, quais os momentos em que deve comunicar, como será essa 

comunicação e todas as situações de decisão inerentes a um bom 

funcionamento da aula. Colmatando na avaliação, onde o professor avalia se 

será o melhor momento para aquela situação de aprendizagem, quais os 

momentos em que se deverá iniciar alguma função didática, tendo uma 

intervenção cuidada e meticulosa (Gaspar et al., 2012). 

A estrutura do plano de aula, deve conter informações importantes, mas deve 

ser criado com o intuito de ser um facilitador. Deve ser assim, pois o professor 

deve, se precisar de alguma informação, saber onde ela se encontra. Tem de 

ser uma estrutura montada pelo professor, pois deve fazer sentido para ele. Deve 

ser intuitivo, de estrutura simples, mas ao mesmo tempo deve conter 

informações de forma a ser também pormenorizado. A estrutura pode variar de 

professor, para professor, mas tal como o professor cooperante uma vez nos 

disse deve conter uma estrutura que, qualquer que seja a pessoa que pegue no 

plano de aula, consiga lecionar a mesma. O plano de aula, deve conter a turma 



63 
 

e ano, como forma organizativa, tal como a data. Também deve prever o número 

de alunos da turma, a hora e espaço que a aula será lecionada. Para além disso, 

deve ainda conter qual a modalidade a ser lecionada e qual o número da aula 

dessa modalidade, pois se a aula tiver que ser lecionada por outro professor, 

deve saber o estado de desenvolvimento dos alunos. Nesta perspetiva deve 

ainda conter o material necessário para a realização da aula, pois assim 

conseguirá organizar rapidamente o material em situações de transição. O 

objetivo de aula e função didática devem também fazer parte da estrutura de um 

plano de aula. Na estrutura das situações de aprendizagem, a estrutura deve ser 

intuitiva, assim deve fazer referência a que parte da aula se refere (parte 

preparatória, principal ou final), qual o tempo previsto para a sua consecução, 

qual(is) o(s) conteúdo(s) a que se refere(m) essa situação, qual o seu objetivo 

específico, quais os seus critérios de êxito e ainda a organização e explicação 

da situação de aprendizagem. Todos estes pontos devem fazer parte de um 

plano de aula, cabendo ao professor organizá-los à sua maneira e da forma que 

preferir (Santas, 2016). 

Existem então quase que uma constelação de formas em que se pode organizar 

um plano de aula, sendo que não existe nenhuma validade universal, que exige 

que deve ser realizado de tal forma. Deve sim cumprir exigências mínimas, com 

pressupostos subjacentes. O professor deve conceber o plano de aula à sua 

maneira, mas de forma a que qualquer professor que vá lecionar a sua aula, seja 

capaz de perceber o seu intuito e as diferentes situações a realizar. É um 

trabalho necessário, que inicialmente pode ser difícil conceber, mas com o tempo 

é um trabalho gratificante e facilitador do processo de ensino-aprendizagem. É 

aqui, no planeamento da aula e na própria aula, que o professor vê o seu trabalho 

teórico a ser concretizado. 

“Realizar uma aula de Educação Física (…) exige do professor um trabalho 

altamente criativo. Mas é também esta a única forma de cada professor se 

realizar, de maneira autêntica, na sua profissão.” (Bento, 2003, p. 164). 
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4.1.3. Realização 

Ao nível da realização, o estudante-estagiário, deve conduzir com eficácia e 

eficiência a aula, atuando de acordo com o contexto que está inserido. Deste 

modo, deve recorrer a diferenciados mecanismos de intervenção pedagógica, 

adequados a cada aluno, promovendo aprendizagens significativas. Deve 

também envolver os alunos na prática desportiva e utilizar terminologia 

específica de cada modalidade. Para isso, deve otimizar o tempo potencial de 

aprendizagem e recorrer a constantes ajustamentos, conforme os problemas vão 

surgindo nas aulas ao longo do ano letivo (Matos, 2015a). 

Nesta medida, pretendi reduzir os tempos de espera e de atividade fora da tarefa, 

adequando cada situação de aprendizagem, abrangendo o número máximo de 

alunos e incrementando sucesso nas tarefas a realizar. Para isso, nos jogos 

desportivos coletivos, o uso de jogos reduzidos pareceu-me ser uma boa 

estratégia para incrementar o tempo potencial de aprendizagem. Usei também 

diferentes abordagens, desde a instrução direta à aprendizagem cooperativa.  

Outra função importantíssima do professor é dominar os conteúdos a lecionar e 

com isso pretendo tornar os alunos mais cultos, tornar o aluno literato. Pretendi 

que os alunos percebessem diferentes formas de o professor ensinar e que 

aprendessem a lidar com diferentes maneiras de uma pessoa ser (seja um 

funcionário, um professor ou um colega), para poderem fazer o transfere para as 

suas vidas profissionais. Também devem perceber as diferentes hierarquias 

existentes na escola e como ajustar o seu comportamento a estas. Neste ponto 

ainda, tentei cuidar os alunos de maneira igual face às suas necessidades, isto 

é, tratá-los conforme as suas próprias características e não conforme aquilo que 

é expectável acontecer a todos os alunos. Isto para envolvê-los todos no 

processo educativo.  

 

4.1.3.1. Relação pedagógica professor-aluno 
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“… o lugar do professor e sua relação com o aluno foi ganhando novas direções 

na medida em que o ensino foi sendo influenciado pelas técnicas e, 

consequentemente, pelas metodologias pedagógicas sucedidas da 

industrialização e das rápidas mudanças sociais, políticas e econômicas.” 

(Aguiar, 2013, p. 1). Estas mudanças fizeram com o professor reformulasse a 

sua base de pensamento e desenvolvesse uma linha de pensamento crítica, 

autónoma e reflexiva nos seus alunos. O professor passou de um mero 

transmissor de conteúdos para um facilitador da aprendizagem, pois já não basta 

ter um domínio completo das matérias, sendo necessário o domínio pedagógico 

do conteúdo. O autor ainda defende que “É a partir da enunciação que o 

professor torna vivo o saber que se propõe a transmitir, tornando possível ser 

ouvido quando está revestido por uma particular importância na vida de cada 

um”. Neste sentido, a enfâse não deve estar apenas nos conteúdos 

programáticos, mas deve focar também na relação que estabelece com o aluno. 

“Outra estratégia que tenho vindo a utilizar para envolver os alunos e para promover 
aprendizagens significativas, é ter pequenas conversas individuais com os alunos no 
decorrer da aula. Isto foi-me permitindo atender às diferenças dos alunos e aproximou-
me mais dos alunos.” 

(Diário de Bordo, 23 de março de 2017) 

Não existindo uma receita para o sucesso, esta foi uma das estratégias que achei 

mais adequada para atender às necessidades dos alunos e para perceber o 

porquê de acontecerem determinadas situações. Envolvi-me mais com os alunos 

e consegui perceber que alguns dos comportamentos de certos alunos estavam 

alicerçados em problemas familiares por exemplo. Estas conversas mais 

informais, fizeram com que me aproximasse mais dos alunos e me focasse no 

que realmente era importante para eles. Para mim, o aluno deve ser o centro do 

processo educativo e para isso devemos saber o contexto que estamos inseridos 

e conhecer melhor os alunos que nos rodeiam. Eles precisam de ser reeducados, 

precisam de ser consciencializados para os novos rumos que se aproximam. E 

nestas conversas mais informais, os alunos sentem-se livres, sentem uma 

liberdade em relacionar-se com o professor. Pois se estas conversas fossem 

formais e realizadas perante toda a turma, muitos dos alunos tinham receio de 

se expressar, em sentir-se livres. Mas sem liberdade o aluno não se relaciona, 
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não se expõe e não revela as informações que queremos saber. “Sem liberdade, 

o ser humano deprime, asfixia, perde o sentido existencial “ (Cury, 2004, p. 40). 

O professor deve ter qualidades relacionais que deixem o aluno com um 

sentimento de liberdade, de forma a poderem estabelecer boas relações. Assim, 

o professor deve ter atitudes que inspirem segurança aos alunos e que 

promovam no aluno uma autoimagem realista e positiva do professor, na medida 

em que estes percebam que um bom professor também erra, que um bom 

professor não é somente aquele que faz tudo o que os discentes querem. Um 

bom professor é um amigo, mas ao mesmo tempo tem de manter uma distância 

de professor-aluno, uma distância que permita ao aluno abrir-se pessoalmente 

com ele, mas que este perceba que existe uma relação hierárquica da qual não 

pode transpor (Kamtsios & Digelidis, 2008). 

“No entanto, o desejo consciente de ensinar e aprender serviu de gancho para 

outro, o inconsciente, que não se expressou de forma explícita, mas sim velada. 

Esse desejo inconsciente era o de querer ser amado a qualquer preço e se 

expressou na busca por decifrar o que eu desejava que fizessem para serem 

amados, em como se “encaixarem” nesse desejo, que, naquele momento, era o 

de que aprendessem “de verdade”, mas comigo apenas.” (Sette, 2014, p. 115). 

O autor alerta para a necessidade inconsciente que os professores podem ter 

em relação à sua turma. Pessoalmente acho que sofri um pouco com isto a meio 

do meu trajeto. Numa fase inicial, tanto com a turma residente, como com a turma 

partilhada, fui um professor muito diretivo, isto para que conseguisse manter o 

controlo da turma. Mas com o avançar do tempo, os alunos eram tão reservados, 

que tive a necessidade de extrapolar algo deles. Fui conseguindo gradualmente, 

mas dei por mim em alguns momentos a ser um professor demasiado brando. 

Depois de muita reflexão, fui punindo de forma gradual qualquer tipo de “abuso” 

dos alunos. Coloquei entre aspas, pois nunca senti qualquer tipo de abuso por 

parte dos alunos a nível comportamental, senti sim um sentimento de 

aproximação em alguns momentos mais informais que tive de colocar um travão, 

para precaver algum tipo de abuso relacional. 
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Tentei ao longo do ano criar um ambiente positivo, para que os alunos se dessem 

a conhecer e pudéssemos criar um ambiente de confiança, pois assim os alunos 

conseguem criar uma relação que lhes permite obter ganhos substanciais na 

aprendizagem. Isto porque vão para as aulas motivados e orientados para a 

práticas ao invés de criar problemas e ser mesquinhos na prática das diferentes 

atividades. (Lazarević et al., 2015). “De fato, o afeto é uma importante ferramenta 

no auxílio ao professor, o afeto sendo desenvolvido em sala de aula para 

alcançar a atenção do aluno, certamente pode provocar por parte do aluno uma 

boa receptiva do mesmo, em querer aprender e ao mesmo tempo tornar-se 

participativo. O afeto tem mesmo esse poder de derrubar muralhas emocionais, 

de romper bloqueios psicológicos e também de promover um bem estar no 

aluno” (Saltini, 2008, p. 3). 

4.1.3.2. Organização e gestão do tempo de aula 

“A gestão de aula caracteriza-se como a capacidade de manter um ambiente 

favorável às aprendizagens. Envolve competências de comunicação, 

organização, regras e atitudes. A literatura aponta a gestão como uma das 

principais dificuldades do iniciante, gerando dúvidas sobre sua capacidade de 

ministrar aulas e aplicar inovações.” (Claro & Filgueiras, 2009, p. 9). Os autores 

referem que a gestão das aulas é uma das principais dificuldades num processo 

inicial de lecionação de aulas. (Arends cit. por Claro & Filgueiras, 2009, p. 10) 

refere outras dificuldades dentro desta temática, tais como “1. não conseguir total 

percepção do ambiente da sala; 2. perda do controle da turma; 3. falta de preparo 

para confrontar comportamentos inadequados; 4. lidar com os períodos de 

transição das aulas; e 5. dificuldades para lidar com a dimensão de liderança 

que uma boa gestão de aula requisita.” Estas dificuldades referenciadas acima 

pelos autores, foram experienciadas em algum momento do estágio profissional, 

seja na turma na partilhada, seja na turma residente. Numa fase inicial, não 

conseguia ter muita perceção do ambiente da aula, pois tinha muitos alunos e 

estes estavam sempre dispostos em diferentes tarefas e por isso mesmo, em 

alguns momentos não conseguia gerir eficazmente tais acontecimentos. 

Gradualmente fui arranjando estratégias e delimitando as tarefas de modo a 
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conseguir visualizar o maior número de ações possíveis em contexto de aula. O 

segundo ponto, a perda de controle da turma, nunca o senti de modo exaustivo. 

Senti sim a perda momentânea de alguns comportamentos inadequados, que 

vai de encontro ao terceiro ponto referido pelo autor. Todos os comportamentos 

menos próprios em ambiente de aula eram novos, sendo que por vezes tive 

dificuldade em saber como reagir. Pois apesar da minha larga experiência como 

treinador, os comportamentos no treino são punidos de forma diferente. Na 

escola, não sabia como os deveria punir e quais as melhores formas para 

combater este sentimento. Mas com o avançar do ano e com o controlo da turma, 

penso ter tomado as medidas adequadas para evitar tais comportamentos. 

Aconteciam esporadicamente em contexto de jogo, onde os alunos eram 

punidos de imediato, sendo que eram punidos negativamente para a pontuação 

da sua equipa. 

Onde tive mais dificuldade, foi no período de transição entre situações de 

aprendizagem. Usava muito materiais e sempre estive preocupado com uma 

gestão milimétrica dos espaços. Nesta gestão demorava muito tempo e os 

alunos aproveitavam de imediato essas transições para falarem, para se 

distraírem e para realizar ações fora das tarefas propostas. Logo no primeiro 

período consegui alterar a minha metodologia de gestão de espaço. Comecei a 

projetar a aula de forma a manter os mesmos espaços para o maior número de 

tarefas seguidas. Isto resultou, pois em transição de tarefas os alunos apenas 

saiam do espaço para ouvir nova explicação e voltavam aos espaços que já 

estavam corretamente delineados.  

Mas para uma boa gestão não chega ter apenas controlado os espaços e os 

materiais, uma boa gestão significa que os alunos estejam em sintonia com o 

professor e que haja um bom clima de aula para se evitar comportamentos 

desviantes (Pires, 2007). Para esta gestão mais preventiva, o professor tem de 

ter o controlo da turma e os alunos devem saber as regras e os procedimentos 

a adotar. Se possível, devemos delineá-las com os alunos, pois assim incluímo-

los no processo e eles percebem que se infringirem as regras, infringem as 

regras delineadas por eles próprios e não estão a infringir algo que lhes foi 
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imposto pelo docente. O professor deve também prevenir comportamentos 

desviantes e para isso deve manter um bom fluxo de atividades, de forma a 

manter um nível elevado de atividade físico nos alunos. Mas mais importante, o 

professor deve desenvolver a responsabilidade nos alunos. Esta 

responsabilidade pode ser adquirida em tarefas com objetivos e prazos, onde é 

monitorizado o trabalho e onde o aluno deve ter consciência do seu progresso. 

Deixar que os alunos corrijam as suas próprias tarefas e que adquiram essa 

consciência para ter ganhos significativos na sua aprendizagem (Claro & 

Filgueiras, 2009). 

Para que um professor possa garantir uma melhor gestão da aula e para prevenir 

comportamentos desviantes, deve estabelecer regras e procedimentos, 

juntamente com os alunos, de modo a que sejam cumpridos durante todo o ano 

letivo. Também deve organizar o espaço de aula e as situações de 

aprendizagem de modo a que o material a ser utilizado esteja organizado antes 

do início das atividades e, no caso de ser necessário organizar o material 

novamente, deve ser pensado anteriormente para que as transições sejam o 

mais curtas possíveis. O professor também deve oferecer conteúdos aos alunos 

que sejam motivantes, desenvolvendo estratégias que sejam passiveis de 

aplicar (Bledsoe, 2006). 

4.1.3.3. Da comunicação à instrução (demonstração, feedback 

e questionamento) 

Com a existência de diversas fontes de estratégias pedagógicas, a 

comunicação, a instrução, a demonstração o feedback e o questionamento 

foram as estratégias que tiveram mais preponderância na minha ação enquanto 

estudante-estagiário. Foi nelas que mais me debrucei durante o meu processo 

reflexivo e daí as ter escolhido para sustentar a minha instrução pedagógica. 

 Da comunicação à instrução 

“É inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do processo 

de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece. 

A transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 
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professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 70). No âmbito do desporto de competição, 

considera-se que treinar com qualidade é resultado de comunicações eficazes. 

Como podemos constatar, todo o processo que resulta na instrução, tem de se 

sustentar em processos de comunicação eficazes, de modo a que este se possa 

desenrolar no processo de ensino-aprendizagem. O modo como a intervenção 

de instrução é realizada por parte do professor vai ter impacto direto na forma 

como os alunos interpretaram a informação e realizam as tarefas (Graça & 

Mesquita, 2006). Neste sentido podemos analisar e confirmar que a 

concretização das tarefas por vezes está longe do que o professor efetivamente 

quer que os alunos realizem, afastando-se os alunos do propósito inicialmente 

delineado pelo professor. Resultando a resposta motora da intenção da 

informação rececionada com a interpretação que os alunos realizam, é de 

extrema importância a comunicação eficiente com vista a instrução eficaz. Esta 

instrução deve conter informações específicas para que os alunos consigam 

percecionar o que realizar. Mas esta informação tem de ser útil para o discente, 

não deve conter informações demasiado específicas se for uma explicação mais 

longa, pois, se isso acontecer, vai haver muita informação perdida (Bossle, 

2002). Deste modo “Tão importante como o conhecimento dos resultados é o 

proporcionar uma informação cuidadosa para que esta seja útil. Por vezes é 

dada demasiada informação ou uma informação excessivamente sofisticada” 

(Arends, 2008, p. 301). 

A informação que é transmitida aos alunos pelo professor, sobre o que precisam 

de fazer e como as fazer durante a atividade motora define-se como 

apresentação das tarefas (Rink, 2014). “A tarefa motora representa um conjunto 

organizado de condições materiais e de constrangimentos do envolvimento 

referenciada a um objectivo previamente definido, em que a realização das 

condutas motoras é efetuada por um ou vários participantes” (Pralebas cit. por 

Rosado & Mesquita, 2011, p. 78). “Na realização de uma tarefa, interagem 

vários factores, concorrendo para a aquisição de determinada aprendizagem.” 

(Riera cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 78). Neste sentido, o professor tem 

de considerar as múltiplas ações dos alunos com o contexto em que está 
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inserido, para que a dinâmica das tarefas motoras seja melhor compreendida. 

Então a linguagem tem de ser cuidada e objetiva, para que os alunos e professor 

estjam em consonância e possam entender-se mais precisamente, pois as 

mesmas palavras podem ter interpretações diferentes. E tal como sabemos, a 

instrução desde o momento que é realizada, sofre um processo de 

processamento até ser realizada, havendo lugar a perdas de informação e por 

isso, transformando a realidade idealizada pelo professor. “As apresentações 

das tarefas são bem estruturadas quando as explicações utilizadas são 

passíveis de aplicações, fazendo parte delas o recurso a palavras-chave e a 

modelos padrão de referência” (Brophy e Good cit. por Rosado & Mesquita, 

2011, p. 79). Na minha prática de lecionação, numa fase mais inicial, tive 

algumas dificuldades, que se prenderam exatamente com os pontos 

anteriormente referenciados. Como vinha do treino desportivo e estava 

habituado a linguagem muito técnica, foi-me difícil alterar o vocabulário e 

arranjar estratégias linguísticas para personificar o que queria transmitir. Isto 

também aconteceu, porque os alunos estavam pouco dotados de cultura 

desportiva e por isso não perceberem o que muitas vezes eu queria transmitir. 

Uma das estratégias que utilizei com a turma residente e que posteriormente 

resultou otimamente com a turma partilhada, foi o recurso a palavras-chave. Na 

instrução, reforçava sempre duas ou três palavras-chave, e os alunos tinham 

que se preocupar com essas pequenas coisas nas tarefas a realizar. 

“… o recurso a palavras-chave resultou muito bem. Na aula passada mostrei o meu 
descontentamento ao professor cooperante, pois os alunos não estavam a perceber a 
situação de aprendizagem a realizar. Tive envolto nessa situação algum tempo e só 
depois de algumas paragens e de alguma exercitação, os alunos perceberam realmente 
o que era para realizar. Refleti muito depois dessa aula e consegui aperceber-me que os 
alunos começaram a entender a tarefa, quando utilizei palavras chave. Então, nesta aula 
decidi usar algumas palavras-chave para que os alunos entendessem melhor a tarefa e 
se focassem mais nessas ações. Correu muito bem e é uma das estratégias que irei 
utilizar daqui em diante, pois pelo feedback dos alunos, estes entenderam muito melhor 
o que era para fazer, quando dei uso a estes pequenos (grandes) pormenores.” 

(Diário de bordo, 24 de outubro de 2016) 

Para uma apresentação eficaz, é necessário que os professores sejam claros na 

apresentação das tarefas, recorrendo a palavras-chave apropriadas para que 

consigam ser incisivos e objetivos no conteúdo em questão (Rosado & Mesquita, 
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2011). Rink (2014) alerta que não é a quantidade de palavras-chave que 

determinam o sucesso da apresentação da tarefa, mas sim a qualidade e 

pertinência nas situações de aprendizagem. “Palavras-chave são conceitos que 

incluem, a maior parte das vezes, apenas uma ou duas palavras (…) vários 

estudos realizados (…) evidenciam a utilização desta estratégia de instrução 

como um factor de eficácia (…). De facto, o recurso a um número limitado de 

palavras-chave, entre uma a duas, revela-se mais eficaz mesmo perante 

habilidades que envolvam a associação de diferentes componentes.” (Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 99) 

Além disso, “os professores mais eficazes (…) recorrem a demonstrações 

regulares” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 80). É um dos pontos que destaco nas 

minhas aulas, o facto de constantemente demonstrar as tarefas a realizar. Por 

vezes era eu a demonstrar, outras vezes eram os alunos e houve ainda 

momentos que a demonstração era visualizada através de um vídeo. “O facto de 

se saber que algo foi realizado de modo incorrecto não ajuda os alunos a fazê-

lo correctamente. Informação acerca de desempenhos negativos deve ser 

acompanhada por acções do professor que demonstrem o seu correcto 

desempenho. Se um aluno está a lançar uma bola de basquetebol com a palma 

da mão, o professor deve chamar a atenção para o facto e exemplificar o modo 

como se devem utilizar as pontas dos dedos.”(Arends, 2008, p. 302). Sendo 

necessário auxiliar os alunos a centrarem-se no processo e não tanto no produto, 

é necessário que os alunos tenham uma referência visual da forma para 

poderem quase que replicar certo gesto ou movimento. A demonstração foi uma 

das estratégias que melhor resultou nas minhas turmas. Muitas vezes, eram os 

alunos que, no decorrer das situações de aprendizagem, me pediam para 

demonstrar determinado movimento.  

“Já passado dois períodos letivos completos, e passadas duas turmas (partilhada e 
residente) ainda hoje é o dia que os alunos pedem para exemplificar o movimento da 
situação de aprendizagem. Hoje perguntei-lhes se a exemplificação era porque o 
exercício estava mal explicado, ao que alguns me responderam que não mas que 
preferiam que demonstrasse os movimentos para terem uma noção global do 
gesto/movimento a realizar. Felizmente a grande maioria dos movimentos que peço aos 
alunos para realizar são bem sucedidos em executá-los o que revela uma confiança dos 
discentes nos movimentos que realizo. A demonstração faz sempre parte das minhas 
aulas e os alunos dão grande importância à demonstração”  
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(Diário de bordo, 15 de maio de 2017) 

“…averiguou que praticantes que usufruíram de explicações verbais e 

demonstrações completas, acompanhadas de palavras-chave, foram mais 

eficazes na execução de uma habilidade, apresentaram melhores características 

técnicas de execução e recordavam-se melhor da informação recebida.” (Kwak 

cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 96). A verdade é que no contexto de escola, 

muito dos alunos não têm qualquer cultura desportiva e só fazem exercício físico 

na escola. Retirando-lhes isso, a larga maioria (principalmente rapazes) conhece 

o futebol, pois é a modalidade mais praticada de Portugal, desconhecendo os 

outros desportos existentes, ou conhecendo-os muito superficialmente. Assim a 

utilização de demonstração é determinante para que os alunos consigam 

visualizar o que é necessário realizar. Mas o professor também tem de ser capaz 

de distinguir se realiza ou não o movimento correto. Pois se o demonstrar 

incorretamente, está a descredibilizar-se, pode ser alvo de chacota pública, ou 

se os alunos não o percecionarem, estarão a exercitá-lo incorretamente e o 

professor pode até nem perceber a razão dos seus alunos estarem a realizar o 

movimento erradamente. “A utilização de imagens visuais influencia a 

aprendizagem dos conceitos e confirma o velho ditado uma imagem vale mais 

do que mil palavras” (Arends, 2008, p. 325). Neste sentido, a demonstração é 

um dos pontos que mais destaco no processo de ensino-aprendizagem e deve 

ser planeada, importando também que haja um bom modelo que possa 

exemplificar determinada ação. Este modelo não necessita de ser um executante 

exímio, mas alguém que consiga dar uma ideia global das componentes críticas 

da tarefa motora em causa. Por vezes o professor pode até escolher um aluno 

que sabe que vai executar a ação erradamente para que possa demonstrar os 

erros mais comuns, por exemplo. No entanto, logo a seguir, é importante que os 

alunos visionem a ação correta, para terem uma forma de comparação.  

A demonstração deve ser precedida da explicação, para que em conjunto, os 

alunos consigam percecionar a melhor forma de exercitar a situação de 

aprendizagem. A demonstração é também uma estratégia para que se possa “… 

diminuir o tempo de prática necessária para atingir determinado nível de 
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performance…” (Graça & Mesquita, 2006, p. 212). O aluno deste modo consegue 

visualizar o movimento de forma global e assim assimilar melhor o que é 

necessário realizar. Nesta demonstração, o professor pode e deve fazer conexão 

aos pontos fundamentais para que o movimento seja realizado da melhor forma, 

mas também deve apontar um ou dois erros comuns que os alunos devem evitar. 

Esta metodologia não vai fazer com que os alunos eliminem totalmente os erros 

a evitar, mas faz com que tenham mais atenção aos mesmos. No entanto, 

também pode acontecer que os alunos não façam o “…reconhecimento do erro 

nem a representação cognitiva do movimento correto.” (Graça & Mesquita, 2006, 

p. 213). 

Neste patamar é fundamental que o professor tenha intervenção direta para com 

o aluno. O docente deve usar o feedback com o intuito de modificar a resposta 

do aluno a determinada ação. “O conceito de feedback pedagógico é definido 

como um comportamento do professor em relação à resposta motora de um 

aluno ou atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido de 

aquisição ou realização de uma habilidade” (Fishman & Tobey cit. por Graça & 

Mesquita, 2006, p. 216). Sendo esta uma definição muito geral, Januário (1996, 

pp. 116-117), no seu livro consegue definir de forma mais específica deste 

conceito. Para o autor “O feedback é definido pelo comportamento do ensino que 

consiste na reacção do professor (em geral verbal, mas podendo ser também 

não verbal) à prestação académica do aluno, intervindo no processo de 

aprendizagem com a função de avaliar a prestação, de a descrever, de a 

prescrever ou de interrogar o aluno sobre o que fez ou como fez. Este 

acompanhamento das actividades dos alunos, não deixando acumular erros, 

destacando as formas corretas de actuação, reforçando as aprendizagens e 

alertando-os para alguns pormenores das tarefas propostas é um factor de 

indiscutível importância para a realização dos objectivos pedagógicos. Após a 

apresentação da tarefa, a prática do aluno pressupõe acompanhamento e 

correcção por parte do professor com vista a uma maior eficácia da 

aprendizagem. É este o significado pedagógico do feedback, pois uma prática 

não convenientemente supervisionada origina aprendizagens erradas”. O 

feedback não necessita de ser fundamentalmente verbal, pode ser não verbal, 
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como é o caso do feedback cinestésico, onde o professor manipula o corpo do 

aluno com o intuito de o fazer perceber o movimento correto. No entanto e o mais 

usado, é o feedback auditivo, onde o professor tenta que o aluno execute a tarefa 

da melhor forma. Existem inúmeros tipos de feedback, diferentes momentos que 

podem ser utilizados (durante, imediatamente após e posteriormente), no 

entanto apenas me vou referir aos que tiveram mais presentes no meu ano de 

estágio profissional. Além de existir feedback de grupo e individuais, o que mais 

utilizei foi o individual, pois garante a necessária individualização das correções 

necessárias (Rink, 2014). Noutras situações, como a turma estava dividida por 

níveis de desempenho (o grupo era mais homogéneo), quando os erros se 

prolongavam a esse conjunto de alunos, as indicações não eram individuais, mas 

eram coletivas. Nestas situações, parava a exercitação de forma momentânea e 

corrigia o grupo como um todo, como indica Rosado & Mesquita (2011, p. 90) 

“…se os níveis de prática são muito idênticos, se são frequentes erros comuns 

de execução, os feedback podem ser dirigidos a um grupo ou toda a classe”. Em 

ralação aos momentos ideais para emitir os feedback, Rink cit. por Rosado & 

Mesquita (2011, pp. 90-91) “…o feedback deve ser dado imediatamente a seguir 

à execução, situação que cria condições acrescidas de eficácia deste. Esta 

eficácia resulta da possibilidade de confrontar a informação externa com a 

informação que obteve da sua própria execução, ainda muito presente no final 

da execução, situação que se considera particularmente favorável em 

aprendizagem motora. Em certas situações, o feedback pode ser emitido 

concomitantemente à execução, permitindo corrigir uma determinada tentativa 

ainda no seu decorrer. Já os feedbacks emitidos muito após a execução ou 

referidos a uma execução que não a imediatamente anterior, terão, 

potencialmente, menos valor de eficácia, já que os pormenores dessa execução 

podem já ter sido esquecidos pelos alunos ou atletas”. Neste sentido, sempre 

tentei usar o feedback imediatamente após a execução mal executada, se o erro 

fosse individualizado, no entanto usava o feedback depois de algum tempo de 

execução, se notasse que era um erro comum a um conjunto de alunos. 

Diferenciei estes dois tipos, principalmente durante a minha atividade de 

lecionação, pois sempre achei que fosse a forma mais indicada para o fazer. Um 
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cuidado que tive, foi o uso excessivo de feedback transmitidos, pois, a meu ver, 

quanto mais feedback forem transmitidos, mais ruido se torna, isto é, se houver 

constantemente uma emissão de feedback, os alunos a certa altura já não 

ouvem o que estamos a tentar corrigir.  

Durante o período de cada unidade temática, tentei diminuir gradualmente o 

número de feedback emitidos, pois, na minha perspetiva, o aluno na 

aprendizagem de uma nova habilidade deve saber o que está a fazer 

incorretamente e como o deve contornar, mas com o tempo, com a exercitação, 

o aluno tem de se tornar autónomo, ao ponto de ter consciência corporal e possa 

realizar uma ação, com perceção do seu movimento global. Segundo (Allwright 

cit. por Sette, 2014, p. 115), a autonomia é “a forma aceitável de direcionar os 

aprendizes para o interesse em sua própria aprendizagem, que possa, ao 

mesmo tempo, despertar neles um senso maior de responsabilidade por sua 

aprendizagem e, portanto, um interesse maior em desenvolver mais sua 

autonomia [...] ser bem-sucedido no que concerne autonomia significa ser capaz 

de fazer todo trabalho, no dia-a-dia das lições, fazendo o melhor “uso” possível 

de seus colegas, sem prejuízo de forma alguma da aprendizagem deles e, de 

preferência, sendo útil para eles também”. O feedback nas minhas aulas, tinha 

o intuito de informar os alunos dos seus erros e questioná-los sobre as suas 

perceções de movimento. Tive sempre o propósito de fazer com que os alunos 

compreendessem o erro ou as dificuldades patentes na realização das diferentes 

tarefas e se centrassem nos fatores que desencadearam o erro, deste modo o 

meu foco sempre foi no processo e não apenas no produto imediato.  

Aliado ao feedback pedagógico, aliei sempre um conteúdo para mim muito 

importante, o questionamento. Este esteve sempre patente nas minhas aulas e 

foi realizado de diferentes formas. No que diz respeito a este ponto específico, 

de forma mais teorizada fui falando no subcapítulo da conceção do ensino. No 

entanto “ A forma como os professores fazem perguntas e os tipos de questões 

que colocam têm sido tema de muitas investigações” (Arends, 2008, p. 416). O 

questionamento foi uma das estratégias que foram mais utilizadas por mim, para 

que os discentes tivessem atentos à aula, para que tivessem noção do que se 
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estava a fazer e para que compreendessem mais efetivamente as tarefas a 

serem realizadas. Quis sempre envolver os alunos na sua própria aprendizagem, 

onde conseguia verificar o grau de compreensão das diferentes situações e onde 

os levava a serem críticos e a terem noção do que realmente faziam ou do que 

eram capazes de fazer. Não é difícil reconhecer que o uso do questionamento 

permite, entre outros aspetos, averiguar o grau de conhecimento que os 

discentes têm da informação transmitida, desenvolver a capacidade de reflexão, 

ter mais controlo de aspetos organizativos da aula, aumentar a frequência de 

interações entre o professor e o aluno, envolver os alunos ativamente na sua 

aprendizagem e melhorar o clima de aula (Vacca, 2006). Existem diferentes 

taxonomias e diferentes tipos de questões que já foram anteriormente relatadas, 

mas o que importa realçar, é que se deve ter em atenção à validade do conteúdo 

e à adequação do perfil do discente. Estas não devem ser muito teóricas nem 

com muita informação detalhada e técnica, mas deve ser formulada de maneira 

a que os intervenientes no questionamento entendam, sendo que devem ser 

remetidas de forma breve e objetiva (Romanowski & Martins, 2013). Devem-se 

evitar “as falsas alternativas, potenciais geradoras de confusão. Evitar questões 

demasiado genéricas, frases ambíguas, frases negativas, duplas negativas e 

questões irrelevantes.” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 107). Quando se trata de 

questões, fora da tarefa, ou seja, questões que não sejam realizadas em 

contexto de atividade física (como é o caso de perguntas em momentos de 

paragem), o professor deve dar algum tempo para que os alunos respondam 

voluntariamente, ou para que pensem mais profundamente. Em caso de ser uma 

questão durante a própria atividade física, esta deve ser mais dirigida, entre 

outros, para a ação do aluno, para a ação coletiva turma ou para um 

comportamento tático/técnico de determinado aluno (Teixeira, 2013). 

Um ponto positivo de serem realizadas perguntas de forma acessível é a taxa de 

resposta dos alunos. Se forem realizadas perguntas que sejam de resposta mais 

simples e se reforçarmos positivamente essas respostas, a taxa de resposta 

numa próxima vez irá ser maior. Pois, este tipo de comportamentos tem a 

intenção de modelar o grupo a ter o mesmo tipo de comportamento, ou seja, a 

resposta ao que foi inquirido. 
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“Foi e continua a ser uma dura batalha nas minhas aulas, a arte do questionamento. No 
início foi muito difícil que os alunos respondessem a qualquer tipo de questões, por muito 
simples que as fizesse. Mesmo hoje, continua a ser difícil que, em questões mais 
elaboradas, os alunos respondam. Tirando um ou outro aluno mais interessado, os 
restantes alunos não têm muito à-vontade para responder. Então uma das estratégias 
que fui implementando e que tem tido resultado, é as questões por equipas, ou as 
questões gerais, mas que tenham pontuação para a equipa. Neste ponto, os alunos 
querem responder rapidamente e esforçam-se para responder acertadamente, pois, no 
caso de a resposta ser correta, tem pontuação para a sua equipa. Esta foi uma das 
estratégias que utilizei e que vou continuar a utilizar para fomentar a participação ativa 
dos alunos” 

(Diário de Bordo, 15 de janeiro de 2016) 

Mesmo não tendo utilizado nenhum modelo desportivo na sua inteira 

formatação, a pontuação das equipas e atividades que deem pontos às equipas, 

foram um sucesso ao longo do ano, participando os alunos mais ativamente e 

efusivamente nas atividades propostas. O questionamento foi então mais uma 

das estratégias utilizadas na minha realização do ensino e teve sempre em vista 

o desenvolvimento autónomo do aluno. Tentei sempre que os alunos tivessem 

voz e participassem ativamente em todo o processo de ensino-aprendizagem. 

4.1.3.4. Modelos de ensino 

Antes de falar sobre os modelos de ensino, é importante perceber que este termo 

não foi assim chamado por um acaso, mas porque está assente em duas razões 

importantes. “Em primeiro lugar, o conceito de modelo implica algo maior que 

uma estratégia, método ou táctica em particular. Por exemplo, a utilização que 

aqui se faz da expressão modelo de ensino engloba uma abordagem ampla e 

abrangente da instrução, em vez de uma estratégia ou técnica específicas. (…) 

Os atributos de um modelo consistem na existência de uma base teórica 

coerente ou de um ponto de vista sobre o que os alunos devem aprender e a 

forma como o devem fazer, assim como as recomendações sobre 

comportamento de ensino e estruturas de sala de aula, necessários à 

concretização de diferentes tipos de aprendizagem. Em segundo lugar, o 

conceito de modelo de ensino serve como um importante dispositivo de 

comunicação para os professores. Os criadores do conceito de modelo de ensino 

(Joyce & Weil, 1972; Joyce, Weil, & Calhoun,2004) classificaram várias 

abordagens ao ensino, de acordo com os objetivos de instrução, a respectiva 
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sintaxe e a natureza dos ambientes de aprendizagem de cada uma dela. Os 

objetivos de instrução especificam o tipo de resultados nos alunos que o modelo 

pretende obter.” (Arends, 2008, p. 251) 

Apesar de não ter usado nenhum modelo na sua plenitude, irei falar dos que 

mais tiveram preponderância para a minha intervenção pedagógica. Usei um 

género de modelo híbrido, onde umas vezes o ensino esteve centrado no 

professor e noutras centrado no aluno. “Entre modelos de instrução mais 

centrados na direcção do agente de ensino e modelos que concedem mais 

espaço à descoberta e à iniciativa dos praticantes, há que encontrar o justo 

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

exercitação da autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva” (Mesquita & Graça, 2011, p. 39).  

Apesar de se usar um modelo mais centrado no aluno ou um modelo mais 

centrado no professor, é fundamental que a base concetual do professor se 

sustente em alguns princípios, independentemente do modelo utilizado. (Rink, 

2014). Quando alguém exercita com frequência e qualidade, aprende mais, 

sendo que este é um dos princípios que o professor deve ter em consideração. 

Isto acontece, pois, ao exercitar mais tempo, e com qualidade, os estímulos que 

o aluno teve são maiores em relação a um aluno que não tenha exercitado 

tempo. O tempo de resposta a cada situação é menor e o aluno consegue 

arranjar, com mais facilidade, solução para novos problemas advindos da 

prática. Mas para que isto aconteça, a exercitação deve ser adequada aos 

objetivos de aprendizagem de cada um, pois se a exercitação for demasiado 

fácil, o aluno rapidamente perde motivação e não se empenha adequadamente. 

Mas se o contrário acontecer, se as tarefas de exercitação forem demasiado 

difíceis, o aluno, perante o insucesso nas tarefas, desmotiva também. Assim, as 

tarefas devem ser adequadas, mas com um grau de exigência um pouco maior 

relativamente aos objetivos dos alunos, isto para que as tarefas sejam 

desafiadoras e os alunos possam evoluir gradualmente e com motivação 

elevada. Estas afirmações assentam noutro princípio: aprende mais quem obtém 

sucesso nas tarefas. (Mesquita & Graça, 2011). 
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Houveram essencialmente três modelos em que sustentei a minha ação 

pedagógica, o modelo de ensino de jogos para a sua compreensão, modelo 

desenvolvimental e modelo de educação desportiva. Tal como referi, não usei 

exaustivamente nenhum modelo, usei princípios gerais de cada um. Ainda me 

sustentei em mais dois, o modelo de instrução direta e o modelo de competência 

nos jogos de invasão. Estes dois últimos, tiveram menos influência direta nas 

aulas. De seguida, vou referir os aspetos fundamentais pelos quais me regi em 

cada modelo referenciado.  

 Num primeiro momento usei o modelo de instrução direta, sendo que também 

foi utilizado em modalidades, onde o risco de segurança era maior (ginástica 

acrobática). Este modelo centra-se essencialmente no professor, sendo que a 

instrução é dirigida por ele. Todas as decisões são tomadas pelo professor e 

existe um envolvimento muito reduzido dos alunos neste processo (quase nulo). 

É o docente que estabelece regras e rotinas e pode ser usado numa fase mais 

inicial, para controlo da turma. Parece ser o modelo mais indicado para 

modalidade de contexto mais fechado, onde é necessário um maior controlo e 

dinamização da turma, sempre orientada pelo professor. “… tem mostrado ser 

particularmente vantajoso no ensino de conteúdos decomponíveis para uma 

abordagem passo a passo, como é o caso das progressões pedagógicas para a 

aprendizagem de certas habilidades desportivas num contexto fechado” 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 51). Este foi o modelo que usei em determinados 

momentos do estágio profissional e essencialmente para conseguir ter um 

controlo maior da turma e para que todos estivessem orientados de igual forma 

para o mesmo objetivo.  

 O modelo de competência nos jogos de invasão fez mais sentido nas 

modalidades que envolviam, tal como o nome indica, jogos de invasão. Este 

modelo caracteriza-se por três tipos de tarefas de aprendizagem: as formas 

básicas de jogo, as formas parciais de jogo e as tarefas baseadas no jogo 

(Mesquita & Graça, 2006). Este modelo foi preponderante, pois como os alunos, 

na sua maioria, tinham um desempenho técnico e tático mais fraco, as formas 

básicas do jogo serviram para que estes percebessem o jogo da melhor forma. 

Sendo as formas básicas do jogo, versões simplificadas e menos complexas que 
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o jogo formal, permitem que os alunos exercitem com qualidade as necessidades 

inerentes a cada forma de jogo. Por outro lado, as formas parciais de jogo 

permitem que os alunos criem oportunidades para melhorar as suas 

competências nos jogos de invasão. Isto porque se destina a uma outra estrutura 

parcial de jogo, focando-se mais especificamente a um conteúdo em geral 

(exemplo, preocupação só com o ataque). Por fim, este modelo prevê as tarefas 

baseadas no jogo, que são tarefas onde os discentes vão exercitar tarefas que 

tenham resposta às dificuldades encontradas no jogo. Estas tarefas têm de ter 

sempre em vista o contexto de jogo, não sendo por isso anárquicas. Deve ter 

sempre em consideração o jogo formal, e por isso, deve ter transferência real 

para o mesmo. 

 O modelo de ensino de jogos para a sua compreensão centra a sua ação no 

domínio da técnica sempre associada à tática. Para os autores do modelo, não 

faz sentido que se ensine conteúdos técnicos negligenciando a tática (Metzler, 

2011). “…o desenvolvimento da técnica deve estar explicitamente incluído no 

ensino da tática, sendo esta que legitima e confere significado à aplicação das 

habilidades técnicas no jogo.” (Mesquita & Graça, 2006, p. 272). Neste modelo, 

o ensino é mais centrado no aluno, sendo que este é exposto a problemas e é 

incitado na busca de resolução de problemas. O que retirei para as minhas aulas, 

deste modelo, foram essencialmente dois princípios, a modificação por exagero 

e a modificação por representação. Numa primeira fase de exploração, a 

modificação por representação serviu para que mudasse a complexidade do 

jogo, no sentido de o tornar adequado ao nível dos participantes. Estas 

modificações recaem mais sobre as condições, materiais ou estruturais, de jogo 

(por exemplo, tamanho do campo, altura da rede, dimensões das balizas, etc.). 

Usei muito estas modificações para simplificar o processo de desenvolvimento 

dos discentes e tornar as situações mais fluidas. Também usei, em alguns 

momentos, a modificação por exagero, para reforçar algum comportamento que 

o jogo por si só pode não o requerer com frequência. Esta modificação serve 

para enfatizar determinado comportamento que queiramos ver melhorado, 

manipulando as condições de prática. Esta manipulação pode ser pela simples 

aplicação de regras, para que os alunos entendam melhor certo comportamento 
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que deverão ter em jogo (técnico ou tático). Uma situação prática desta 

manipulação por exagero pode ser o facto de os alunos estarem restritos a 

corredores de jogo, no ensino do futebol, para perceberem que se estiverem em 

processo ofensivo têm que ocupar o maior número de corredor possíveis, mas 

se estiverem em processo defensivo, o comportamento tem de ser o oposto 

(Metzler, 2011). Foram essencialmente estes dois princípios que usei deste 

modelo, sendo que a taxa de sucesso foi bastante satisfatória.  

 No que diz respeito ao modelo desenvolvimental, este preconiza três grandes 

áreas: a progressão (articulação horizontal e vertical, relativamente ao grau de 

complexidade das situações de aprendizagem), o refinamento (enfoque nas 

tarefas de aprendizagem, observando e corrigindo os discentes nas tarefas de 

aquisição) e a aplicação (realização de tarefas de competição e de auto-

avaliação) (Mesquita & Graça, 2011). Este foi um dos modelos mais presentes 

na conceção e realização das minhas aulas, no sentido de estruturar, de forma 

progressiva, a aprendizagem do aluno. Esta forma de progressão foi sustentada 

na manipulação de diferentes variáveis. Estas variáveis foram sendo realizadas 

de forma dinâmica, articulando as situações horizontal (diferentes situações de 

aprendizagem para o mesmo objetivo, tendo níveis de desempenho 

semelhantes) e verticalmente (tarefas com níveis de desempenho distintos). Da 

conjugação destas duas variáveis é idealizado o conceito de progressão, que 

deve ter em conta quatro importantes noções: “a extensão, que significa o 

volume (a dimensão do conteúdo), a profundidade (nível de pormenor e 

especificidade dos conteúdos), a sequência (elo de ligação entre conteúdos) e a 

ênfase (distinção do que deve ser realçado em cada momento em relação ao 

conteúdo de treino).” (Mesquita & Graça, 2011, p. 54). O conceito de 

refinamento, para mim, fez sentido, pois a utilização apenas dos conteúdos da 

progressão, pode não trazer efeitos significativos na aprendizagem do discente. 

Para isso, é necessária uma exigência maior nas tarefas e uma condução perto 

dos alunos, para que haja ganhos ao nível da qualidade da prática e para que 

haja ganhos significativos na aprendizagem. (Arends, 2008). Para finalizar, o 

conceito de aplicação refere-se à contextualização no contexto real de aula, onde 

as situações de aplicação, permitem uma contextualização dos conteúdos. 
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Deste modo, as tarefas ganham significado e auxiliam o praticante na própria 

aprendizagem. 

 O modelo de educação desportiva foi um dos modelos que mais foi falado e 

estudado no Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, nos anos de 2015/2016 e 2016/2017. Eu gostaria de o ter empregue 

na sua totalidade, mas era totalmente descabido na realidade contextual em que 

se realizou o estágio-profissional. Penso que também é um modelo de “modas”, 

é o modelo do momento, onde toda a gente o quer empregar. Confesso que na 

base, todas as minhas aulas foram sustentadas neste modelo, mas porque os 

seus conceitos, são fundamentais do desporto em geral, como é o exemplo da 

competição formal. O modelo é sustentado em seis grandes áreas, a festividade, 

a competição formal, os registos estatísticos, as épocas, a filiação e o evento 

culminante. Este modelo é uma alternativa relativamente às abordagens 

tradicionais. O modelo de educação desportiva, requer que o professor conheça 

muito bem a turma e que invista muito tempo nas tarefas de gestão e 

organização. Tem o propósito de formar discentes desportivamente 

competentes, mas também cultos e entusiastas pelo desporto (Arends, 2008). 

Referente às seis grandes áreas, nunca pensei verdadeiramente numa época 

desportiva, devido ao escasso número de aula. Apostei muito na componente da 

filiação dos alunos, pois pretendi que conhecessem os diferentes intervenientes 

do desporto e pudessem assumir diferentes papéis (essencialmente árbitros, 

jogadores e treinadores). Também consegui afiliar os alunos, quando havia 

equipas e cada uma tinha de ter nome, cor (em cada aula, os alunos tinham de 

vir com a cor escolhida, senão perdiam pontos) e capitão. A implementação do 

quadro competitivo foi fundamental e um sucesso, na medida em que os alunos 

estavam verdadeiramente engrenados no processo, ajudando-se mutuamente, 

para que a equipa tivesse os melhores resultados possíveis. Em relação ao 

evento culminante, apenas o fiz uma vez. Fi-lo na turma partilhada, pois os 

alunos realmente estavam entusiasmadíssimos com a prática desportiva. A 

festividade e registos estatísticos, não fizeram parte dos meus planos, pois 

pretendi que estivessem mais preocupados com o ensino das habilidades e dos 
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diferentes intervenientes em jogo, do que propriamente preocupados com o tema 

da festividade ou o registo de dados estatísticos. 

 

Como referi anteriormente, não baseei a minha prática pedagógica em apenas 

um modelo, usei várias componentes de cada modelo e fui modelando a minha 

prática pedagógica. Umas vezes usei mais uns princípios de um modelo, noutras 

vezes usei princípios de outro. Fui sempre modelando a minha prática e 

orientando os alunos conforme a especificidade de cada modalidade, 

contextualizando-a sempre em relação ao nível dos alunos. 

“As reflexões conceituais e metodológicas acerca das perspectivas de ensino do 

jogo permite, na atualidade, compreender o papel assumido pela especificidade 

do conteúdo, ou seja, da matéria de ensino, na organização dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Neste sentido, importa preparar as condições para 

que o professor/treinador possa construir uma concepção pedagógica da matéria 

que ensina.” (Mesquita & Graça, 2006, p. 269). 

4.1.4. Avaliação 

O estudante-estagiário deve utilizar diferentes modalidades de avaliação como 

elemento regulado e promotor da qualidade de ensino e da aprendizagem e da 

avaliação do aluno (Matos, 2015b). O professor deve realizar as diferentes 

modalidades de avaliação, definindo objetivos e as suas formas. Para isso, 

construindo e selecionando quais os instrumentos da avaliação, especificando 

estratégias adequadas aos objetivos e estratégias a avaliar. Posteriormente 

deve tratar os dados com eficácia pedagógica e refletir sobre esses resultados, 

visando uma intervenção referenciada ao sucesso.  

Neste ano letivo, utilizei diferentes formas de avaliação. Iniciei, sempre que 

possível com a avaliação diagnóstica, para perceber o estado inicial dos alunos. 

Ao longo das aulas realizei avaliações formativas, umas mais formais (com 

recurso a indicadores) e outras menos formais, culminando numa avaliação 

sumativa, para perceber o progresso dos alunos.  
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“A avaliação acaba sempre por ser o espelho da dinâmica da escola apreciando 

resultados atingidos, em relação aos objetivos fixados, às atividades realizadas 

e aos recursos envolvidos. Nesta altura monitorando essa dinâmica, a avaliação 

deve ser capaz de apontar as mudanças necessárias nas práticas escolares.” 

(Karpicke et al., 2012, p. 76). 

Podemos afirmar que a palavra “avaliação” é uma palavra muito vigente no setor 

da educação, começando na avaliação dos alunos e acabando na avaliação do 

próprio sistema educativo, passando pela avaliação das escolas e dos 

professores. Não se pode pensar na avaliação de um sistema nacional, se não 

se avaliarem os professores e os seus alunos. São necessárias avaliações 

contínuas e cuidadas, nunca descurando o trabalho reflexivo que dela deve fazer 

parte. 

“Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é possível a 

avaliação dos alunos e da actividade pedagógica do professor.”(Bento, 2003, p. 

175). 

Existem vários padrões de referência e momentos de avaliação. Nesta primeira 

fase vou-me cingir a dois padrões de referência da avaliação, a avaliação criterial 

e a avaliação normativa. 

4.1.4.1. Avaliação Criterial e Normativa 

No tempo dedicado à minha passagem pela escola, pretendi explorar todos os 

tipos de experiências que pudessem enriquecer a minha passagem pela 

instituição. As primeiras avaliações foram completamente caóticas, mas com a 

experiência, a cada nova avaliação, este sentimento de devastação foi-se 

dissipando. O problema inicial foi o excesso de critérios a avaliar a cada aluno e 

o uso de técnicas complexas de registo de acontecimentos. Penso que um dos 

grandes problemas dos professores iniciantes ou, neste caso, de estudantes-

estagiários é a procura incessante de pormenorizar cada ação do seu aluno. Por 

outras palavras, é tentar avaliar tudo, a todos os alunos, ao mesmo tempo e num 

curto espaço de tempo. Então surgem sempre dúvidas, tais como: o que deve 

ser avaliado?; como deve ser analisada a avaliação?; em que momento devo 
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avaliar?; devo avaliar com base em quê. São perguntas que surgem como um 

turbilhão na cabeça do estudante-estagiário. 

No padrão de referência da avaliação por norma, os desempenhos dos alunos 

são comparados entre si, relacionando-se com uma norma, ou seja, a avaliação 

é orientada por um conjunto de regras comuns. Neste padrão de referência, é 

definido um aluno médio como referência, ou seja, como norma, e comparamos 

se os outros alunos aprendem mais ou menos em relação ao primeiro. Esta 

comparação pode ser processada ao longo do tempo, tendo como finalidade 

selecionar, uma vez que informa da posição relativa do indivíduo em relação a 

um grupo. Este padrão de referência da avaliação foi usado por mim, para 

perceber se estava a ser justo com a nota de um aluno em relação a outro e para 

comparar alunos. Esta comparação entre alunos foi para tentar que a avaliação 

fosse mais objetiva, isto é, quando avaliasse um aluno em certo aspeto e lhe 

atribuísse uma nota, não podia dar a mesma classificação ou até inferior a um 

outro aluno que tivesse melhor prestação. 

Foi bastante útil este tipo de comparações, pois em certos momentos, houve a 

necessidade de posicionar um aluno em relação ao grupo e para isso tive que 

utilizar este padrão de referência de avaliar relativamente à norma. 

No entanto, este tipo de avaliação não permite que se distinga os níveis de 

sucesso, pois é considerado um aluno como norma e os restantes são meras 

comparações. Neste tipo de avaliação não são considerados nenhuns critérios 

de desempenho e por isso não sabemos o seu verdadeiro nível de desempenho 

e progressão. (Karpicke et al., 2012) 

Para isso é necessária uma avaliação referenciada por critérios. Nesta 

avaliação, o termo de comparação não é uma norma, mas sim um critério, onde 

é avaliado o conhecimento do aluno relativamente a critérios pré-estabelecidos, 

que são construídos tendo em atenção os objetivos do ensino e não sendo 

necessária uma comparação entre alunos. Neste modelo, a avaliação é mais 

contextualizada e tem sempre em conta o desempenho dos alunos em relação 

a um critério pré-estabelecido. Uma divisão do critério pode ser definida como: 0 
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– não faz; 1 – faz mal; 2 – faz com dificuldades; 3 – faz sem grandes dificuldades; 

4 – faz bem; 5 – faz de forma excelente. Esta pode ser uma das formas para 

dividir os critérios, sendo que esta divisão é ajustável ao objetivo e à forma que 

o professor achar mais viável de realizar. 

O que o professor tem de ter em conta é que os critérios são elementos que 

permitem ao aluno verificar se realizou a tarefa proposta e se o produto da sua 

atividade está de acordo com aquilo que se deveria obter. “Para poder avaliar o 

ensino é necessário um critério, uma bitola que indique quando se pode 

considerar boa ou má a qualidade do (de um aspecto do) ensino.” (Bento, 2003, 

p. 184). 

Na minha atividade neste ano letivo, não usei apenas um padrão de referência, 

usei um método misto, onde estabelecia critérios anteriormente e avaliava os 

alunos segundo esses critérios. Para cada critério definia um valor e conforme 

isso, atribuía um valor de acordo com o desempenho dos alunos. Porém, 

também usei o padrão de referência de avaliação por norma, onde comparava 

os alunos e relativizava-os perante a turma. Isto para poder classificar da melhor 

forma cada aluno, sendo o mais objetivo possível com cada um e tentando ser o 

menos injusto possível. 

Penso que era muito redutor, se usasse apenas um dos padrões de referência 

para avaliar os alunos, quer fosse por referência à norma ou por referência ao 

critério. Daí ter utilizado um método misto, por considerar ser uma avaliação mais 

justa e completa relativamente aos discentes. 

Agora, na próxima fase fase, vou falar de três modalidades de avaliação, a 

diagnóstica, a formativa e a sumativa.  

4.1.4.2. Avaliação Diagnóstica 

“Podemos entender a avaliação de conhecimentos dos alunos como um 

importante momento de recolha de informação sobre os processos de ensino e 

de aprendizagem (…) podem inferir-se através daquilo que o aluno consegue 

realizar numa determinada situação de avaliação.” (Karpicke et al., 2012, p. 74). 
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A avaliação diagnóstica, tal como as outras modalidades de avaliação, é um 

momento onde podemos inferir sobre os conhecimentos dos alunos em 

determinado momento. O momento da avaliação diagnóstica serve para 

analisarmos os conhecimentos e as aptidões que os alunos possuem para iniciar 

novas aprendizagens Esta avaliação não é obrigatoriamente no início de cada 

unidade didática, mas pode ocorrer sempre que se introduza uma aprendizagem 

nova. Usualmente é utilizada no início da unidade didática, contudo, o verdadeiro 

significado não remete exclusivamente para esse momento. 

Utilizei a avaliação diagnóstica sempre no início de cada unidade didática (na 

turma residente) com o intuito de perceber que aprendizagens os alunos 

possuíam, para verificar que novas aprendizagens podia inserir. Funcionou 

quase sempre como um pré-requisito, pois foi sempre uma verificação das 

aprendizagens anteriores que iriam ser imprescindíveis para uma nova 

aprendizagem. 

Na turma partilhada já não aconteceu o mesmo. Isto porque em algumas 

modalidades abordadas foi o primeiro contacto dos alunos com a modalidade e 

por isso mesmo não fazia muito sentido o uso da avaliação diagnóstica, pois tudo 

o que ensinei foi novo para os alunos. Poderia ter realizado apenas para 

perceber a destreza motora dos alunos para a modalidade em questão. Por outro 

lado, como também tive poucas aulas destinadas a cada unidade didática, achei 

que não fazia sentido estar a gastar uma aula com a avaliação diagnóstica, 

quando podia perfeitamente começar a ensinar logo na primeira aula e assim ter 

mais tempo para cada aluno exercitar as componentes motoras. 

No início tive muitas dificuldades em centrar-me em critérios que fossem de fácil 

análise e registo. Usei a modalidade de badminton para realizar a primeira 

avaliação, pois como já fui praticante, era mais fácil compreender os processos 

inerentes a cada gesto desportivo. 

“Foi um verdadeiro choque perceber que tinha pouco tempo para analisar cada aluno. 
Depois desse tempo, tive que verificar uma série de acontecimentos, além disso, as 
execuções dos alunos podiam ser mal ou bem executados, tendo de perceber ser eram 
comportamentos normais ou não. Além disso, como ainda conheço pouco a turma, por 
vezes tenho dificuldades em distinguir os alunos. Esta aula foi um pouco ingrata, pois 
além de dispor apenas de cerca de 35 minutos para realizar a avaliação, construí uma 
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tabela com muitos critérios e não consegui finalizar adequadamente esta avaliação. Nas 
próximas aulas estou a pensar gravar, para ser mais fácil e para uma mais justa avaliação 
dos alunos”  

(Diário de Bordo, 20 de setembro de 2016) 

Para as primeiras avaliações, tive de me auxiliar pelo vídeo, para finalizar as 

avaliações. No entanto, depois de três ou quatro avaliações, consegui avaliar 

apenas pela aula, pois dedicava mais tempo à mesma, colocava menos critérios 

e conhecia melhor os alunos. 

A avaliação diagnóstica serviu para me fornecer indicações sobre o estado inicial 

dos alunos e que me permitiram inferir sobre a possível evolução dos alunos, 

fornecendo posteriormente informações para orientar o processo formativo. 

4.1.4.3. Avaliação Formativa 

“A avaliação ao serviço do processo ensino-aprendizagem é mais contínua que 

final, é menos formal, assume formas diversas em função dos conteúdos da 

própria aprendizagem e adapta-se a grupos de alunos ou à turma.” (Karpicke et 

al., 2012, p. 76).  

Esta modalidade de avaliação, é muito mais dinâmica que a avaliação 

diagnóstica, pois carimba essencialmente o processo de aprendizagem do aluno 

e não somente o produto. Ela é mais próxima das situações de ensino e de 

aprendizagem, nunca descurando a subjetividade dos seus intervenientes, os 

discentes. 

Este tipo de avaliação é mais qualitativo que quantitativo, podendo-se obter de 

forma visual (observar o processo dos alunos), verbal (questionar os alunos 

sobre os seus conhecimentos) ou até mesmo por escrita (fichas de trabalho), 

sendo que numa aula se consegue combinar vários procedimentos e 

instrumentos desta forma de avaliação. Esta avaliação visa informar o professor 

sobre a qualidade do processo educativo, bem como do estado de execução dos 

objetivos traçados e metas atingidas. Este processo é mais extenso e pode 

funcionar para o professor perceber se os processos inerentes para atingir os 

objetivos foram bem delineados e se estão a ser bem executados. Por isso é de 
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carácter sistemático e contínuo, de modo a que o professor possa adaptar as 

tarefas de aprendizagem, caso a consecução dos objetivos esteja em risco. 

Esta avaliação fornece dados intermédios para que possa haver uma adaptação 

curricular, sempre que seja detetado algum tipo de dificuldade ou algum 

desajustamento no processo de ensino. Estes dados nunca deverão ser usados 

para a classificação, pois os alunos devem responder às situações de 

aprendizagem sem se confrontarem com a ameaça da classificação, sem elevar 

os níveis de ansiedade normas do quotidiano. No dia-a-dia é expectável que os 

alunos sejam livres, que errem, que se abram, nunca ocultando as dificuldades 

por via estratégica (Rodrigues, 2003). 

Esta avaliação acompanhou-me durante todo o processo de ensino-

aprendizagem, sendo que servia para eu identificar quais as aprendizagens bem 

sucedidas, quais as más sucedidas e quais as que necessitavam de melhor 

compreensão. Além de identificar as dificuldades, serviu também para identificar 

quais os processos que decorriam sem dificuldade e por isso foi sempre um bom 

indicador perante os objetivos traçados. Por vezes realizava de forma informal, 

sem quaisquer quadros de registo, onde registava de forma simples, alguns 

comportamentos dos alunos a diferentes estímulos. Mas também decorria de 

forma mais formal, onde criava quadros de registo simples, mas não informava 

os alunos de tal. Este aspeto mais formal decorria mais perto da unidade didática 

e servia para me precaver, caso algum aluno faltasse à avaliação sumativa. 

Tendo os dados das avaliações formativas formais e informais, conseguia ter 

uma noção geral de como o aluno era em cada conteúdo abordado. 

“Hoje foi um dia de mais uma vitória, já me tinha acontecido anteriormente, mas desta 
vez o aluno em questão não consegue realizar o momento de avaliação em mais nenhum 
momento. Felizmente, como usei nas duas últimas aulas um registo mais formal de 
avaliação formativa, o aluno não vai sair lesado na sua avaliação final. Para além de 
conhecer o aluno do sexto ano muito bem, realizei um registo nas ultimas aulas em que 
consigo atribuir uma nota pela sua prestação ao longo da unidade didática. O aluno ficou 
muito preocupado pois tinha ficado doente e não conseguiu realizar a avaliação final, 
mas expliquei-lhe que tinha dados suficientes para realizar uma justa avaliação do seu 
percurso e evolução na modalidade (…)”  

(Diário de Bordo, 14 de fevereiro de 2017) 
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No caso de não possuir estes registos, podia enviesar a sua avaliação e ter caído 

no erro de avaliar incorretamente o aluno em questão.  

Independentemente das estratégias pedagógicas utilizadas, o professor deve 

atenuar quaisquer possíveis limitações que possam ter influência direta no 

processo de avaliação. “O fato de dispormos de testes, medidas e observações, 

entre outros, sem reflexão e análises contextualizadas, tende a atitudes 

seletivas, classificatórias e discriminativas, geralmente inoperantes.” (Rodrigues, 

2003, p. 8). 

Devemos então combater tais processos e devemos incidir numa boa e justa 

avaliação, atenuando o surgimento de problemas, tendo sempre material de 

apoio que nos posso sustentar. 

Esta avaliação foi uma das que teve mais impacto na minha prática de ensino 

supervisionada, pois em vez de avaliar os alunos apenas pelo produto final, 

avaliei pelo processo ao longo da unidade didática. Aliás, muitas vezes reforcei 

no fim das aulas, que dava muito mais valor a um aluno que se esforçasse e 

empenhasse nas tarefas, do que ao aluno que já fosse fisicamente mais apto e 

tivesse mais facilidade para realizar as ações. Sem esta avaliação não seria 

possível, iria só olhar para o produto final e as notas finais iriam ser muito mais 

fracas. Desta forma, consegui motivar os alunos mais eficazmente, reforçando 

de forma positiva, sempre que determinado aluno conseguia realizar com 

sucesso os objetivos que traçávamos conjuntamente. Houve muitos alunos, 

menos aptos fisicamente, que se esforçavam mais que qualquer um e que 

começaram a ter uma boa cultura desportiva (a nível motor e a nível de 

conhecimentos gerais do desporto). 

“Nesta altura, o professor pode perceber se as suas estratégias de ensino são 

as mais adequadas à aprendizagem dos seus alunos, e os mesmos alunos 

podem também verificar o grau em que o seu estudo e trabalho escolar atingem 

os resultados almejados.” (Karpicke et al., 2012, p. 76). 
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4.1.4.4 Avaliação Sumativa 

“Para procedermos a uma avaliação, devem-se ter claros alguns princípios: 

esclarecer o que será avaliado inicialmente, selecionar as técnicas de avaliação 

em função dos objetivos, considerar os pontos positivos e limitados das técnicas 

de avaliação empregadas, levar em conta uma variedade de técnicas para 

assegurar uma avaliação compreensiva e considerar a avaliação como meio e 

não fim.” (Giannichi cit. por Rodrigues, 2003, p. 18). 

Nesta modalidade de avaliação, os conteúdos a serem avaliados devem ser os 

conteúdos abordados durante a unidade didática. Aqui não podem conter 

conteúdos que estavam programados, mas que não foram abordados. Devem 

ser avaliados os conteúdos da forma mais objetiva possível, usando o 

instrumento mais fiável para cada avaliação. No meu caso, prefiro uma avaliação 

qualitativa, pois esta centra-se nos processos, no entanto pode haver alguma 

perda de objetividade e precisão. Nas primeiras avaliações realizadas e de forma 

a criar um registo simplificado, decidi criar uma check-list que me facilitava o 

processo de avaliação. Neste instrumento criei certas definições para cada 

conteúdo, sendo que a legenda era: observável; não observável; não aplicável. 

Este instrumento permitia-me registar ações ou comportamentos, mas comecei 

a achar que era redutor e introduzi uma escala de observação. Esta escala ia de 

um até cinco, pois quantos mais níveis tivesse, maior tinha de ser a sensibilidade 

para a medição do comportamento observado. Penso que o número de níveis 

para esta escala estava ótima, pois se tivesse mais níveis, apenas a conseguia 

completar com recurso a vídeo. Esta escala deu para usar com a turma 

partilhada, pois os níveis vão de um a cinco também, sendo que na turma 

residente convertia estes valores para valores de zero a vinte. Com a experiência 

e uso sistemático desta escala, fui atribuindo a cada valor um “+” , “-“ ou apenas 

o valor, para haver mais níveis e assim distinguir melhor cada patamar na 

conversão de um a vinte valores. 

Esta modalidade de avaliação permite inferir professor e aluno da progressão ou 

possível retenção do aluno, pois esta avaliação, contrariamente à formativa, tem 

a função de classificar. Esta avaliação, comparativamente à formativa, tem um 
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momento, tem um lugar específico para ela, que à partida será o fim da unidade 

didática. No entanto poderá ser também no final do período, como é o caso dos 

testes escritos. Este ano, realizei sempre um teste escrito no final do período, 

pois o professor cooperante fez questão que os seus estudantes-estagiários 

fizessem uma para cada uma das turmas. 

A avaliação sumativa informa sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, 

competências, capacidades e atitudes dos alunos em relação a um primeiro 

momento, por exemplo, de avaliação diagnóstica. Serve como um balanço de 

resultados, no final de um processo mais ou menos extenso de ensino. 

No entanto, devemos ter em atenção que a finalidade da avaliação sumativa é 

informar e não classificar, pois esta presta-se à classificação, mas não se esgota 

nela. Isto porque pode ocorrer avaliação sem classificação. 

 

4.2. Área 2 - Participação na escola e relações com a comunidade  

Segundo Matos (2015a), esta área engloba todas as atividades não letivas a ser 

levadas pelo estudante-estagiário, tendo em vista a sua integração no meio 

escolar e na sua comunidade em específico, que simultaneamente contribuam 

para aumentar o seu nível de conhecimento em várias áreas. Por exemplo, o 

conhecimento do meio regional e local, para assim conseguir levar uma prática 

letiva, fundamentada no contexto em que se insere. É então objetivo desta área, 

contribuir para a promoção do sucesso educativo, tanto no reforço do papel do 

professor na escola e na comunidade local, mas também da disciplina de 

educação física, através de uma intervenção contextualizada. Neste sentido, o 

estudante-estagiário concebe e põe em prática atividades não letivas, de 

complemento curricular, garantindo a estreita articulação com a educação física. 

Um exemplo disto, é a integração na atividade no Desporto Escolar.  

Para isso, deve recolher e organizar a informação relativa ao Desporto Escolar 

e acompanhar pelo menos a sua atividade, elaborando o relatório desenvolvido 

no acompanhamento deste. 
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4.2.1 Corta-mato escolar 

Esta primeira atividade pelo grupo de educação física, foi organizada no fim do 

1º período, no último dia de aulas (16 de dezembro de 2016). Esta prova foi 

aberta a todos os alunos da escola, mas também foi endereçado um convite às 

escolas do 1º ciclo (4ºano), no entanto, por questões diversas, os alunos não 

puderam comparecer. Esta atividade contou com duzentos e treze alunos, sendo 

que cento e vinte e um foram do sexo masculino e noventa e dois foram do sexo 

feminino. Além destes participantes, dezasseis alunos da educação especial, 

realizaram o mesmo percurso numa caminhada acelerada.  

Segundo os organizadores do evento, esta correu de forma bastante positiva, 

tendo sido alcançado os objetivos propostos para esta atividade. A organização 

desta atividade foi assegurada por dois professores que ficaram responsáveis 

por toda a organização da atividade, desde o regulamento fichas de inscrição, 

distribuição de dorsais, divulgação da atividade, compra de medalhas e 

distribuição das tarefas dos restantes elementos do grupo pelos vários postos de 

controlo ao longo do percurso.  

Este ano a prova teve de ser realizada dentro da escola, o que não costuma 

acontecer. Isto deveu-se a questões burocráticas colocadas pela Câmara 

Municipal da Maia, sendo que não se conseguiu resolver em tempo útil. Esta 

atividade teve ainda o apoio dos bombeiros voluntários de Moreira que se 

descolaram ao local a fim de prestar cuidados aos alunos. 

Na organização tiveram presentes todos os professores do grupo de educação 

física e alunos do 10º e 11º ano do Curso Profissional de Turismo, que foram 

extremamente importantes para toda a organização e delimitação da prova. O 

núcleo de estágio foi dividido em diferentes secções, apoio informático, 

organização dos alunos na meta e organização dos alunos na partida. Fiquei 

com o apoio informático, pois é uma área que domino facilmente. Assim, em 

conjunto com um professor de Tecnologia, Informação e Comunicação, 

dinamizamos as inscrições dos alunos e criamos um registo de classificações, 

de forma a poder ordenar rapidamente os alunos por escalão etário e género. 
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Creio que foi uma atividade bem dinamizada e com uma boa adesão dos alunos, 

sendo que se analisarmos o número total de alunos na escola, este número é 

reduzido. Nesta atividade, tinha ainda a tarefa de realizar o cartaz alusivo ao 

evento (Anexo V). O cartaz foi levado a reunião de grupo de educação física, 

tendo sido aprovado por unanimidade. Penso que o que esteve menos bem, foi 

o percurso utilizado. O percurso foi todo dentro da escola, sendo que haviam 

cerca de cinquenta metros dentro de pavilhão. Tive a ideia de colocar um tapete 

grande nesse pavilhão, pois nesse dia chovia e era de prever muitas quedas 

neste espaço se não se colocasse nada. Felizmente houve poucos contratempos 

com os alunos, sendo que foram imediatamente auxiliados pelos bombeiros. Um 

aspeto a corrigir foi o tempo em que se organizou a atividade, pois se tivesse 

sido realizada com antecedência, teríamos mais alunos, teríamos alunos do 1º 

ciclo e tinha-se conseguido as licenças da Câmara para poder realizar a prova 

no exterior, como nos anos anterior aconteceu  

4.2.2. Torneios Carnaval 

Como é usual no calendário escolar, as férias de carnaval são de apenas três 

dias úteis, restando dois dias da semana para aulas. Deste modo, o grupo de 

educação física costuma, nestes dois dias, organizar torneios abertos à 

comunidade educativa. Nestes dois dias foram escolhidas as modalidades de 

basquetebol e voleibol em reunião de grupo, e calendarizado no plano anual de 

atividades. Estes torneios não são abertos a todos os alunos da escola, mas são 

selecionados ciclos de ensino, tendo o cuidado de dividir estes torneios de igual 

forma por ciclo de estudos. Neste caso em específico, cada ciclo de ensino, tem 

dois torneios por ano em que se pode inscrever, mais o corta-mato escolar que 

é aberto a todos os alunos da escola. Assim, garante-se uma divisão equilibrada 

de atividades pelos diferentes ciclos de estudos, dinamizadas pelo grupo de 

educação física. 

4.2.2.1. Basquetebol 

Este torneio decorreu no dia dois de março e foi aberto ao 2º e 3º ciclo de ensino. 

Houveram oitenta e duas equipas inscritas, sendo que foram ou do sexo 
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masculino ou do sexo feminino. O torneio foi realizado num esquema de 3x3, 

sendo que havia quatro campos no pavilhão. Os jogos começavam e terminavam 

da mesma maneira, pelo toque sonoro da mesa. Estes jogos tinham a duração 

de dez minutos. 

Os alunos puderam-se inscrever por um link patente no cartaz que foi lançado 

antecipadamente ou junto dos seus professores de educação física. 

O torneio foi organizado pelo núcleo de estágio do Instituto Superior da Maia e 

todos os docentes do grupo de educação física ajudaram na atividade. Essas 

tarefas, inclusive para o nosso núcleo de estágio, prendiam-se com a 

organização dos alunos e essencialmente com a arbitragem dos jogos e 

realização da mesa (contar pontos, apontar os jogos, etc.). A apreciação global 

desta atividade foi muito positiva, notando-se uma boa adesão dos alunos e da 

ajuda importantes dos funcionários docentes e não docentes da escola. Também 

foi bem dinamizada, sendo que a organização se preocupou com que os alunos 

não realizassem apenas um jogo e fossem embora. Para isso usaram um 

esquema competitivo de grupos, onde todos jogavam contra todos do mesmo 

grupo. Ainda tiveram a ajuda do Clube Propaganda da Natação que tem tradição 

no basquetebol local e ajudou-os nos esquemas competitivos, nas arbitragens e 

com os prémios finais para os primeiros classificados. 

Considero que a escola e principalmente os professores do 2º e 3º ciclo poderiam 

ter libertado mais os alunos para esta atividade que tem grande tradição na 

escola. Além disso e visto que faz parte do plano anual de atividades, os 

professores poderiam ter acompanhado as turmas até ao local do torneio e terem 

apoiado as turmas que estavam a participar. Notou-se a presença pontual de um 

ou outro professor com as suas turmas, mas nada de relevante. Deixo este ponto 

em consideração, pois a própria escola nada faz para que os seus professores 

acompanhem os seus alunos nas diferentes atividades que vão sendo 

dinamizadas na escola.  

4.2.2.2. Torneio Voleibol 
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Este torneio foi realizado no dia três de março e foi aberto às turmas do 3º ciclo 

e do ensino secundário. Os organizadores (dois professores que lecionam o 

ensino secundário) optaram por adotar o seguinte esquema: 3x3 para o 7º e 8º 

ano; 4x4 para o 9º e 10º ano; 6x6 para o 11º e 12º ano; torneio masculino e 

feminino em separado. Neste torneio os alunos puderam-se inscrever através de 

link que foi lançado no cartaz de divulgação da atividade. Na semana anterior 

foram lançados os calendários das provas.  

O grupo de educação física tinha como funções a arbitragem e respetivos 

registos dos jogos. Este torneio contou com a inscrição de cinquenta equipas, 

sendo doze equipas femininas e trinta e oito equipas masculinas divididas pelos 

dois ciclos de ensino. O torneio, à semelhança do torneio de basquetebol, 

começava e terminava com um toque sonoro da mesa de som e o jogo tinha a 

duração de dez minutos. 

A organização balançou a atividade de forma positiva, realçando a pouca adesão 

nas bancadas por parte dos alunos do 2º e 3º ciclo. 

Considero que a atividade correu de forma positiva e não houve nenhum 

percalço, sendo que o horário foi cumprido de forma rigorosa e a organização 

prevista foi cumprida. O que esteve menos bem foi a forma do esquema 

competitivo, isto porque era do tipo “eliminação” onde se uma equipa fosse 

derrotada, não jogava mais. Esta parte podia ter sido melhor dinamizada e os 

organizadores poderiam ter realizado um esquema competitivo de dupla entrada, 

onde as equipas derrotadas tinham a oportunidade de jogar pelo menos mais 

uma vez, ou em esquema de grupos, onde se garantia também um número 

mínimo de dois jogos, isto para grupos com 3 equipas. Apesar de os professores 

terem sido divididos em turnos, uns de manhã e outros de tarde, o nosso núcleo 

de estágio sentiu a necessidade de ajudar todo o dia, tal como fez no torneio de 

basquetebol. Um ponto muito positivo desta atividade, foi a interligação e 

convívio do núcleo de estágio com os outros professores, sendo que quando 

haviam faltas de comparência, rapidamente nos juntávamos e íamos jogar para 

esse campo vazio. Penso ter sido um ponto muito positivo na nossa relação com 

a comunidade educativa. 
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4.2.3. Torneios final 2º período   

Tal como acontece nas férias de carnaval, os dois dias úteis que antecedem as 

férias da páscoa, são também destinados a mais dois torneios dinamizados pelo 

grupo de educação física, o torneio de futebol e o torneio andebol. Como o 3º 

ciclo já tinha participado no torneio de basquetebol e voleibol, nestes dois 

torneios os alunos deste ciclo de estudos não podiam participar. Penso que 

deveria ser uma dinâmica a alterar, pois os torneios para este ciclo de estudos 

ficam confinados apenas a um primeiro momento, não havendo lugar para a sua 

participação neste segundo momento de torneios. 

4.2.3.1. Andebol 

O primeiro torneio deste segundo momento de torneios foi de andebol. Tal como 

os anteriores, também fazia parte do plano anual de atividades e tem um impacto 

grande na comunidade educativa, pois já está enraizada na mesma. Este é 

aberto apenas ao ensino secundário, sendo que o jogo é realizado em 7x7 

campo inteiro. Como é uma modalidade muito específica, no que concerne aos 

gestos de arbitragem, apenas um professor, que é da modalidade, arbitrou os 

jogos. Como eu tinha dois jogadores de andebol na minha turma, estes ajudaram 

também a arbitrar.  

Tal como nos outros torneios, havia um grupo de professores organizadores que 

nomearam tarefas aos outros docentes do grupo e aos estudantes-estagiários 

dos núcleos de estágio. A organização elaborou um cartaz para a divulgação do 

torneio, onde tinha um link para que os alunos se pudessem inscrever. Para a 

atividade foram admitidas 27 equipas, sendo que 21 foram do sexo masculino e 

6 eram do sexo feminino.  

A organização indicou a participação neste torneio de forma bastante positiva 

,afirmando que correu tudo como o previsto, não se verificando qualquer 

incidente. Destacaram o clima positivo de alegria, boa disposição e fair-play 

vivido dento do campo e também do público que abrilhantou o espetáculo. 
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Neste torneio, ajudei também na projeção dos resultados e na projeção dos jogos 

que se realizavam posteriormente, como na parte mais administrativa e 

informática. Foi um contributo importante, onde criei uma base de dados de 

forma a colocar o resultado e aparecer as classificações dos grupos de forma 

automática, tal como os cruzamentos dos grupos existentes. Penso que a 

atividade correu de forma organizada e de maneira dinâmica. Só o facto de ter 

um árbitro que sabia aplicar corretamente as regras, fez com que não houvesse 

conflitos mais graves, como normalmente acontece nestes desportos e 

particularmente nestes escalões etários. O tempo dos jogos foi cumprido na 

íntegra e o quadro competitivo estava feito de forma a que cada equipa 

realizasse pelo menos 3 jogos, sendo que os grupos eram compostos por 4 

equipas, com exceção de um grupo que era constituído por 5 equipas. 

4.2.3.2. Futebol 

O segundo torneio deste segundo momento de torneios, foi o torneio de futebol 

que apenas abrangeu as turmas do 2º ciclo de ensino. O pavilhão tinha dois 

campos, onde de um lado era exclusivo ao 5º ano de escolaridade o outro era 

exclusivo ao 6º ano de escolaridade. Participaram um total de 244 alunos, sendo 

que 59 eram do sexo feminino e 185 do sexo masculino. Ao nível de equipas, 

havia 23 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, como seria de esperar. 

A organização deste torneio foi levada a cabo por dois professores que 

posteriormente dividiram tarefas pelos restantes professores de educação física. 

Aqui também incluíram o nosso núcleo de estágio que se revezou na 

organização dos quadros competitivos e anotação dos resultados, como também 

a projeção dos próximos jogos. 

A organização balançou a atividade de forma positiva, tendo concluído os 

objetivos a que se propuseram. As bancadas estavam compostas por alunos 

entusiastas da modalidade, que foram apoiando e motivando as respetivas 

turmas. 

Esta atividade foi uma das que tive mais impacto, principalmente ao nível da 

organização, pois resolvi muitos problemas que houveram ao nível da 
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formulação dos quadros competitivos. Os quadros tinham algumas gralhas nos 

jogos e não estava preparado para realizar somas automáticas aquando do 

preenchimento dos resultados. Os jogos também não tinham sido previamente 

colocados em PowerPoint o que dificultou a projeção dos mesmos. Felizmente 

tudo correu da melhor forma e consegui ser rápido o suficiente para poder ajudar 

na organização de todos os dados que se iam acumulando. Graças a uma rápida 

intervenção, consegui ajudar a organização da atividade a prevenir todos os 

problemas que poderiam ter resultado da má organização do quadro e esquema 

competitivo. Mais uma vez fui apenas escalonado para o turno da manhã, sendo 

que fiquei no turno da manhã e da tarde, por achar que era necessário para uma 

melhor organização e dinamização do torneio. 

4.2.4. Torneio Badescas 

O torneio “Badescas” foi a atividade central do nosso núcleo de estágio ao qual 

intitulamos desta forma, para englobar o termo de “Badminton” e “AESCAS” 

(sigla do nosso agrupamento). Decidimos englobar todos os ciclos de ensino 

para que todos os ciclos de ensino tivessem o mesmo número de torneios. Mas 

para além disso, decidimos extrapolar a dinâmica dos torneios e incluir um 

torneio de funcionários docentes e não docentes da escola. Convidamos toda a 

comunidade educativa por email, sendo que, infelizmente, mas como expectável, 

apenas tivemos inscrições dos professores de educação física. Tivemos uma 

inscrição de um professor do ensino primário, mas que não pôde comparecer 

porque coincidiu com uma atividade na escola. A escolha do dia do torneio, 5 de 

maio, foi no sentido de ser quase no início do 3º período e para assim os alunos 

não terem testes marcados para essa data. Para além disso, o cartaz do torneio 

foi lançado antecipadamente e enviado por email para todos os professores, para 

que estes tivessem o cuidado de marcar o mínimo de testes para esta data. 

Tivemos de nos acautelar, pois apesar de constar uma atividade do núcleo no 

plano anual de atividades, não define especificamente o dia.  

Toda a organização do torneio, deu-se com muita antecedência. O plano de 

ação, o plano estratégico, a escolha dos materiais, o levantamento das medidas 
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do pavilhão e respetivas linhas existentes, o contato com possíveis 

colaboradores e patrocinadores, o esquema competitivo, os cartazes, a abertura 

de inscrições online, etc. Tive sempre por dentro de todo o processo organizativo 

e fiquei responsável pela maior parte da estrutura organizativa. Isto porque sei 

trabalhar muito bem com os sistemas informativos, com os quadros competitivos 

e também porque tenho muita experiência em organizar eventos desta grandeza. 

O ponto forte deste torneio foram os contatos realizados para arranjar 

patrocinadores. Arranjamos algumas empresas que nos garantiram algum 

suporte financeiro à atividade, como também ajuda para a correta nutrição dos 

nossos participantes.  

Duas das tarefas que me deu mais trabalho, foi o levantamento das medidas do 

pavilhão e das linhas existentes, passando posteriormente para um programa 

informático. Perdi algumas horas a realizar esta parte, mas ganhei muito tempo 

quando foi para proceder à montagem dos campos, isto porque não existem 

marcações de campos de badminton no pavilhão, sendo que tive de adaptar o 

espaço e aproveitar o maior número de marcações possíveis, para que os 

campos fossem bem visíveis e não se tornassem confusos. Como tinha um 

mapa, rapidamente se montou todos os campos. A outra tarefa que me deu mais 

trabalho foram os esquemas competitivos. Organizar todos os campos, com 

todas as horas disponíveis, mais os escalões existentes, deu sem dúvida muito 

trabalho. Isto porque tentei garantir que cada campo fosse para um escalão 

apenas, sendo mais fácil a posterior organização e distribuição dos alunos pelos 

campos corretos. Tentei sempre antever os problemas que poderíamos vir a ter, 

para garantir uma boa organização da atividade e também para uma gestão 

correta de todos os materiais disponíveis. 

As inscrições para o torneio foram feitas através de um link que estava patente 

no cartaz de divulgação da atividade (Anexo VI). Foi preciso a ajuda do 

departamento de Tecnologias da Informação e Comunicação para a criação de 

um formulário de inscrição, pois as inscrições eram limitadas e em alguns anos 

de escolaridade o torneio desenrolava-se em 2x2 e não 1x1. Optamos por limitar 

as inscrições a cada ano de escolaridade, pois não havia material nem espaço 
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para a montagem de muitos campos e também porque englobamos todos os 

anos de escolaridade para a participação no torneio. Neste sentido, se não 

limitássemos as inscrições, estávamos sujeitos a ter o torneio lotado e podíamos 

não suportar este número tão grande de inscrições. A diferença deste torneio 

para os restantes foi o facto de ser um desporto individual, o que se expectava 

uma afluência grande de interessados.  

Do 5º ano de escolaridade até ao 8º ano de escolaridade o torneio foi de pares 

mistos e/ou femininos e isto porque se expectava um maior numero de 

interessados e assim garantíamos a duplicação de participantes destes anos de 

escolaridade. E aconteceu o que previmos, um rápido esgotamento de inscrições 

destes anos de escolaridade. Por outro lado, do 9º ano de escolaridade até ao 

12º ano de escolaridade optamos pelo torneio de singulares masculino e 

feminino, isto porque se expectava um número mais reduzido de participantes. 

Verificou-se isso na realidade, com a surpresa do 10º ano de escolaridade do 

género masculino, onde houve muitos alunos viram as suas inscrições serem 

colocadas em reserva. 

Tendo terminado o prazo de inscrições, verificamos que tínhamos muitos alunos 

do 10º ano de escolaridade masculino, mas poucas inscrições dos alunos de 5º 

ano e também do 11º e 12º feminino e 12º masculino. Então, na elaboração dos 

calendários, optei por juntar o 11º e 12º ano feminino e colocar os alunos que 

estavam de reserva, num grupo juntamente com os alunos do 12º ano masculino. 

Para além disso, enviei um email aos professores do 2º ciclo, onde pedia que 

falassem com os alunos e me enviassem as inscrições por email. 

No final, tivemos cento e sessenta inscrições, sendo que 12 delas foram de 

professores. Para além disso, contamos com oitenta e seis alunos do 5º ano de 

escolaridade ao 8º ano de escolaridade. Do 9º ano de escolaridade até ao 12º 

ano de escolaridade inscreveram-se trinta e nove rapazes e vinte e três 

raparigas. 

A atividade decorreu de uma forma bastante positiva, tendo sido plenamente 

atingidos os objetivos propostos bem como a motivação e o gosto pela escola / 
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disciplina, a promoção das relações interpessoais entre alunos e entre alunos e 

professores; a formação pessoal e integral dos alunos; o estímulo de atitudes e 

de valores como o respeito, a tolerância e a solidariedade e o cultivo da prática 

de desporto e de hábitos de vida saudáveis. Apesar de ter sido um torneio a meio 

do período e não ser regular a sua realização, verificou-se uma boa adesão de 

participantes. No entanto, atendendo ao número de alunos da Escola, julgamos 

que o número de alunos participantes fica aquém do desejado, mas também 

porque o espaço onde se realiza a prova é muito limitado, e por não ser um 

torneio inserido numa época dedicada a este tipo de atividades desportivas. 

Foi claramente uma atividade onde investi muito tempo, mas onde no final o 

sentimento foi muito prazeroso por ter corrido tudo da melhor maneira. No 

decorrer do torneio houve apenas um momento de aflição, pois os jogos eram 

de apenas 10 minutos e chegou a uma parte da manhã que era necessário ser 

bastante rápido na submissão dos resultados, para saber quais os alunos que 

passavam para a 2º fase do torneio. Este torneio foi muito bom para a 

comunidade escolar, sendo que obtivemos feedbacks muito positivos. Foi tão 

bem sucedida que conseguimos colocá-la no plano anual de atividades do grupo 

de educação física para o ano letivo de 2017/2018. 

4.2.5. Balanço final dos torneios. 

Em jeito de conclusão final sobre todas as atividades/torneio organizados pelo 

grupo de educação física, quero deixar alguns pontos de reflexão que me fizeram 

pensar em muitas das situações que iam acontecer com regularidade e de forma 

consistente. 

Como ponto de partida e para mim um dos pontos mais importantes, foi a 

displicência demonstrada pelos docentes do grupo para ajudar nos torneios. 

Notava-se a clara preocupação do subgrupo de trabalho que estava responsável 

pela atividade, para que tudo corresse bem, mas os restantes docentes 

demonstraram muitas das vezes uma despreocupação total pela atividade. 

Faltaram muitas vezes professores para, por exemplo, organizar os alunos ou 

arbitrar jogos, sendo que era a maior parte das vezes, o nosso núcleo de estágio 
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a colmatar essas falhas. Penso que se deixaram acomodar a deixar este tipo de 

tarefas para os estudantes-estagiários. Algumas vezes e não tão poucas, tinham 

de ser os próprios responsáveis das atividades a relembrar persistentemente os 

restantes professores a serem responsáveis por determinas tarefas, tarefas 

essas que estavam definidas anteriormente. Não se notou grande dinamização 

nem preocupação dos professores que não estavam responsáveis pelas 

atividades em ajudar nos torneios, salvo rara exceções. Visto que são atividades 

dinamizadas pelo grupo, a meu ver, todos os docentes do grupo deveriam ajudar 

constantemente para que todas as atividades corressem da melhor maneira 

possível, deveriam ser autónomos e autodidatas e não uns meros fazedores de 

tarefas. 

Outro dos pontos que deixo para reflexão, foi o número de alunos envolvidos nas 

atividades, quer dentro de campo, quer a apoiar os restantes colegas. Não quero 

dizer que não deveria haver aulas, mas deveria haver uma flexibilidade maior 

dos professores que não são de educação física, para permitir que os seus 

alunos pudessem assistir aos jogos e apoiar os colegas. Não só apoiar, mas 

também participar nos mesmos, pois muitas vezes ouvimos: 

- “Professor não posso vir ao torneio ou a este jogo, porque a professora vai-me 

marcar falta”. 

Como é que isto é possível? É uma atividade que está integrada no plano anual 

de atividades e todos os professores têm acesso a essa informação. Além disso 

já estão enraizados na escola e existe uma cultura e conhecimento acerca dos 

torneios e atividades dinamizadas pelo grupo de educação física. Nota-se um 

interesse grande dos alunos em assistir aos jogos, pois quando é intervalo as 

bancadas enchem, mas depois, quando acaba o intervalo, os alunos 

desaparecem quase todos, à exceção daqueles que não têm aulas, ou quando 

milagrosamente um professor decide levar os alunos a assistir aos jogos e a 

apoiar os colegas. 

Um terceiro e último ponto prendeu-se com a organização dos torneios. Deveria 

haver uma melhor organização, deveriam lançar cartazes mais apelativos e 
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incentivar os alunos a participar nos torneios. Para além disso, devia-se 

incentivar os docentes das outras áreas a deslocarem-se com as suas turmas 

para o local do torneio e apoiarem as respetivas turmas. Para além disso, 

reforçar a necessidade de marcarem o menor número de testes possíveis para 

essas datas, de forma a podermos abranger um maior número de participantes 

possível. Outro ponto a melhorar, na organização dos torneios, será o esquema 

competitivo dos mesmos. Não podemos permitir que seja um esquema do tipo 

eliminação, onde os derrotados não jogam mais nenhuma vez. Para isso, pode-

se optar por um sistema de dupla entrada, onde existe um campeonato dos 

vencedores e um dos derrotados. Mas uma forma ainda mais fácil, será organizar 

um torneio por grupos, onde garantimos sempre um número mínimo de dois 

jogos para grupos com três equipas. Incrementando o número de jogos, quanto 

mais equipas tiverem o grupo. Penso que desta forma os alunos se afiliem mais 

com as atividades dinamizadas. Por fim, penso que as inscrições online para os 

alunos do 2º ciclo não resultam, isto porque os alunos não dominam as novas 

tecnologias e não se conseguem inscrever a maior parte das vezes. Então, 

nestes ciclos de ensino, deveriam ser os professores das turmas a inscrever os 

alunos, ou haver um espaço onde estas turmas de pudessem inscrever 

presencialmente. Penso que desta forma todos sairiam favorecidos e tínhamos 

muito mais participantes deste ciclo de estudos. 

4.2.6. Projeto + 

O Projeto + mais enquadra-se num programa de formação que pretende lidar 

com a mudança e preparar a escola para uma nova visão de futuro. Este 

pretende promover a inovação nas escolas, promovendo a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de competências específicas nas várias 

áreas do saber. Tem como ponto importante o de mobilizar alunos e docentes 

para práticas e experiências de aprendizagens inovadoras, promovendo a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação em projetos de 

autoaprendizagem. Este tipo de projeto pretende também fidelizar os alunos à 
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escola através de reconhecimento do mérito, havendo um género de gala final, 

onde os projetos vencedores são premiados e reconhecidos de mérito. 

O projeto pode ser entregue de diferentes formas, em vídeo, apresentação 

multimédia, produto digital, etc. Incentiva os alunos a usarem a sua imaginação 

além-fronteiras e a serem inovadores. Na consecução dos projetos, existe um 

painel de júris que avaliam a inovação e exequibilidade de cada projeto. 

Assim, o nosso professor cooperante incentivou o nosso núcleo de estágio a ser 

empreendedor e a criar algum tipo de projeto, envolvendo os alunos no mesmo. 

O núcleo de estágio achou por bem adaptar um projeto que apresentou na 

disciplina de Tópicos I relativo à parte de Estética. Usamos a mesma base, mas 

adaptamos à educação física englobando a matemática.  

O nome do projeto foi “Aprender Matemática Deitado” e teve como base a 

interação das disciplinas de educação física e matemática, bem como a criação 

de métodos de estudo e de compressão acerca do tema das figuras geométricas 

e formas através do desporto. O projeto visa que os alunos melhorem a 

consciência corporal. Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de 

educação física. A sua concretização teve como objetivo promover a interação 

entre as disciplinas de educação física e matemática, bem como a criação de 

métodos de estudo e de compressão acerca do tema das figuras geométricas e 

formas que nos rodeiam no quotidiano. Recorremos ao suporte vídeo para 

mostrar a existência de transdisciplinaridade entre estas duas disciplinas, neste 

tema. Num plano deitado pretende-se que, os alunos, consigam melhorar a sua 

orientação espacial, controlo sobre o seu corpo e consciência corporal e, ao 

mesmo tempo, relacionar estes princípios com os temas matemáticos 

selecionados. Pretende-se que os alunos, através desta breve apresentação, 

compreendam e relacionem as matérias de cada disciplina, promovendo, assim, 

a transdisciplinaridade na comunidade educativa. Os alunos devem ser capazes 

de “ver o mundo ao seu redor” com outros olhos, olhos de descoberta e de 

conhecimento. 
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Em jeito de conclusão, este trabalho teve alguns contratempos e demorou mais 

tempo a realizar do que expectável. Isto, pois foi preciso um domínio grande nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação e articular tudo de forma a criar um 

vídeo apresentável e com uma linguagem de acessível acesso. O que correu 

menos bem neste projeto, foi o ângulo e forma em que se gravou cada momento, 

pois foi preciso criar uma espécie de plataforma superior, pois a câmara tinha de 

gravar de um plano horizontal ao chão. Além disso, a câmara de filmar, por ser 

uma action cam gravou em forma de fish view o que dificultou à posteriori 

construção e trabalho nos diferentes frames de vídeo. 

4.2.7. Desporto escolar  

O estudante-estagiário deve recolher e organizar a informação relativa ao 

Desporto Escolar e acompanhar pelo menos a sua atividade, como também 

acompanhar a época desportiva num dos desportos apoiados pela escola. 

(Matos, 2015a). 

“…o desporto escolar tem também uma função formativa específica, 

insubstituível, que se desenvolve em termos diferentes da atividade curricular e 

desempenha uma outra função na vida do aluno.” (Carvalho, 1987, p. 150). 

No âmbito no desporto escolar, estive envolvido em duas atividades. Uma delas 

foi a natação e outra foi o desporto adaptado, que não entra diretamente no 

desporto escolar. Tentei ainda que abrissem uma secção de badminton e/ou 

voleibol, porque são as minhas áreas prediletas e penso que poderia ter 

transmitido muito mais conhecimento e vivências aos interessados. Não sendo 

possível essa opção, optei por escolher duas áreas diferentes da minha área 

comum, decidi sair da minha zona confortável e enveredar por duas áreas 

completamente distintas. Por um lado, trabalhar a sua competência dos alunos 

num meio estranho ao natural de locomoção, a água. Por outro, foi trabalhar com 

alunos com necessidades educativas especiais. Foi uma mais valia enquanto 

profissional, na medida em que cresci como ser humano e mudei a forma como 

via as pessoas com necessidades educativas especiais. Foi uma experiência 

enriquecedora na medida em que saí completamente do meu habitat natural, 
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para enveredar numa área em que nem sequer temos contato direto na nossa 

formação académica. Comitantemente a isto, uma vez por semana estive a 

trabalhar com alunos da unidade de ensino especial. Estes alunos têm limitações 

muito severas, desde limitações a nível motor e intelectual a limitações 

cognitivas. São alunos que praticamente não falam e precisam de apoio para 

andar, sendo que a maioria está em cadeira de rodas. Inicialmente foi um choque 

muito forte, pois nutria um sentimento muito grande de tristeza a ver estes alunos 

e fazia-me confusão trabalhar com eles. Mas estes sentimentos mudaram de dia 

para dia, sendo que começou a ser uma situação mais normal. A minha 

intervenção recaiu na socialização e integração destes na comunidade educativa 

e escolar. O objetivo final não foi integrá-los numa prática desportiva, pois estes 

alunos não possuem nenhuma ou quase nenhuma destreza motora. 

4.2.7.1. Natação  

Depois de muito esforço a tentar que o coordenador do desporto escolar abrisse 

uma seção de badminton ou voleibol, senti que estava na hora de mudar de 

rumo. Assim, depois de analisadas todas as possibilidades de desportos dentro 

do desporto escolar, decidi seguir pela natação. Por um lado, é um desporto que 

gosto, apesar de não ter muito à-vontade, mas o que me levou a ir para este 

desporto, foram os horários dos treinos. Todos os outros desportos eram em 

horário extraescolar, o que coincidia com a minha vida profissional, assim, este 

era o único que de desenrolava dentro do horário escolar, não coincidindo com 

nenhuma aula ou tarefa do estágio profissional. 

Confesso que no início me sentia um pouco assustado, isto porque sentia que a 

qualquer momento poderia estar a ensinar incorretamente o aluno e fosse 

reprimido por um dos dois professores que estavam responsáveis pela atividade. 

Mas rapidamente me deixaram muito à-vontade. Logo na primeira fui sempre 

atrás do professor, tendo sido muito observador, observei a forma como corrigia 

os alunos, como de deslocava na piscina, como se relacionava com os alunos, 

etc. Na segunda aula fiz o mesmo, mas com o outro professor. A partir dai, tive 

completa autonomia para ficar com um grupo de alunos e trabalhar 

especificamente com eles. Errei, trabalhei, acertei, este foi o meu ciclo. Sempre 
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que errava ou achava que estava errado, pesquisei e perguntei qual as melhores 

formas de ensinar alguma tarefa mais específica. Estudei sempre o que deveria 

melhorar e perguntava sempre o que achavam da minha prestação. Até que 

acertava finalmente. Quando errava novamente, repetia o mesmo processo até 

acertar. Até que cada vez fui errando menos e as práticas pedagógicas 

melhoraram significativamente.  

Os momentos altos, foram os encontros de natação. Aí estava mais 

pessoalmente com os alunos e fui conhecendo-os cada vez melhor. Na primeira 

prova, tive de ficar no tanque mais pequeno e dinamizar atividades para os 

alunos que não sabiam nadar e/ou com necessidades educativas especiais. 

Correu tão bem, que fui elogiado, e agradeceram incessantemente ao professor 

responsável pela natação da escola. Senti-me muito bem pelo trabalho que 

desenvolvi naquele âmbito específico.  

No segundo momento do encontro da natação como o nível era mais avançado, 

não havia alunos que não sabiam nada e então a minha função foi de auxiliar os 

alunos nas provas e estar atento para quando os chamassem. Não tinha mesmo 

noção da grandeza do evento. Nesta prova, haviam mais de 600 alunos inscritos, 

sendo que havia um local especifico, onde o número dos dorsais dos alunos 

eram chamados, para que se dirigissem para a câmara de chamada. Foi um 

momento muito enriquecedor para mim, onde conheci mais profundamente os 

alunos, criando ali uma relação mais próxima, mantendo sempre uma premissa: 

o respeito mútuo. 

No início do ano duvidei da minha entrada para a modalidade da natação, mas, 

no fim, reflito e vejo que não poderia ter realizado melhor escolha. Tive a sorte e 

o prazer de trabalhar com docentes entusiastas da modalidade que me 

ensinaram muito e não só acerca da modalidade. Naquelas conversas 

infindáveis, adquiri uma perspetiva diferente de uma panóplia de assuntos 

relacionados com a escola. Foi uma experiência muito enriquecedora, no sentido 

de ter ganho mais alguma experiência na modalidade, mas também por ter sido 

parte importante na minha integração na comunidade educativa. 
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Considero que a modalidade de natação na escola, reúne todos os recursos para 

poder alcançar marcas históricas na modalidade. Dispõe das instalações 

municipais de Águas Santas, dispõe de um número elevado de alunos e dispõe 

também de professores qualificados para a função específica. Assim, penso que 

todos os recursos podem ser melhores aproveitados e não esperar apenas pelos 

atletas federados que vêm competir pela escola. Pois se assim o for estamos a 

retirar a verdadeira essência do desporto escolar: a atividade desportiva como 

meio de educação e forma de cultura (Carvalho, 1987). 

4.2.7.2. Desporto Adaptado 

Não fazendo realmente parte do desporto escolar, decidi coloca-la neste 

capítulo, pois foi desenvolvido um trabalho desportivo-motor com os alunos de 

necessidades educativas especiais. Foi realmente um desafio enorme, ter de me 

superar todos os dias e saber lidar com os diferentes tipos de alunos, que são 

de certa forma, diferentes. Aqui, o desafio constante funcionou como um antídoto 

ao estado de acomodação. (Morais & Mendonça, 2006). Não houve em nenhum 

momento um estado de acomodação, todos os dias eram diferentes, cada 

modalidade abordada era diferente, cada dificuldade era muito específica aos 

diferentes marcos motores. Optou-se por não realizar apenas desporto adaptado 

mas abordaram-se diversos desportos, como o basquetebol, futebol, ginástica, 

atletismo, etc. 

Nesta atividade havia duas professoras responsáveis, mais uma funcionária não 

docente que ajudava pontualmente. O que senti durante quase todo o ano, foi 

um verdadeiro comprometimento e participação de todos. Toda a gente ajudava 

no que fosse necessário. E senti isto que Morais & Mendonça (2006) referem no 

seu livro “…os resultados só aparecerão se as pessoas envolvidas se sentirem 

úteis e quase indispensáveis à persecução dos objetivos coletivos”. Senti 

realmente que os resultados foram aparecendo, porque ninguém se acomodou 

e toda a gente se sentia útil, principalmente eu. Fui conquistando alguma 

autonomia, mas também porque a procurei. Ao longo do ano, fui apresentando 

situações de aprendizagem novas e inovadoras, sempre adaptadas às 

necessidades educativas dos alunos e às limitações motoras dos mesmos. 
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Por ser uma área onde me sentia muito pouco integrado, pesquisei informações 

sobre como me devia dirigir aos alunos, quais as atitudes que deveria apresentar 

perante os diferentes comportamentos, como deveria abordar as diferentes 

modalidades, etc. Também procurei ajuda junto dos professores mais 

experientes e que trabalhavam diariamente com estes alunos. Sempre foram 

muito prestáveis e fui crescendo exponencialmente durante todo o ano. Criei 

fortes laços com os alunos, sendo que estes sempre conseguiram distanciar a 

relação de estudante e de professor e mantiveram sempre o respeito, apesar de 

possuírem carências de ordem motora e psicológica.  

O balanço final foi muito positivo, pois tive o prazer de trabalhar com alunos com 

necessidades educativas especiais. Foi uma mais-valia enquanto profissional, 

na medida em que cresci como ser humano e mudei a forma como via as 

pessoas com necessidades educativas especiais. Foi uma experiência 

enriquecedora pois saí completamente do meu habitat natural, para enveredar 

numa área em que nem sequer temos contato direto na nossa formação 

académica. Comitantemente a isto, uma vez por semana estive a trabalhar com 

alunos da unidade de ensino especial. Estes alunos têm limitações muito 

severas, desde limitações a nível motor e intelectual a limitações cognitivas. São 

alunos que praticamente não falam e precisam de apoio para andar, sendo que 

a maioria está em cadeira de rodas. Inicialmente foi um choque muito forte, pois 

nutria um sentimento muito grande de tristeza a ver estes alunos e fazia-me 

confusão trabalhar com eles. Mas estes sentimentos mudaram de dia para dia, 

sendo que começou a ser uma situação mais normal. A minha ação foi mais na 

socialização e integração destes na comunidade educativa e escolar. O objetivo 

final não foi integrá-los numa prática desportiva, pois estes alunos não possuem 

nenhuma ou quase nenhuma destreza motora. 

4.2.8. Atividades pensadas, mas não realizadas 

No início do ano, tive uma ideia que a transportei para núcleo de estágio. A ideia 

era a realização de um dia desportivo para as nossas turmas residentes. Esta 

ideia não pôde ser realizada formalmente, mas seria um dia inteiro na cidade de 
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Matosinhos, começando no parque da cidade com atividades desportivas, 

passando posteriormente para a praia, culminando numa aula de surf. Também 

tinha projetado outra visita de estudo para a minha turma residente, que 

englobava um dia na faculdade de desporto. Iria ser outro dia desportivo, mas 

com o intuito de conhecerem um pouco o meio académico universitário e 

poderem ver as diferentes condições físicas, materiais e humanas, na realidade 

no seio desta faculdade. Iriam experimentar diferentes desportos em diferentes 

espaços físicos, sendo que alguns professores de diferentes modalidades iriam 

dar algumas bases e conhecimentos na sua área. Esta atividade não se realizou 

pois estava pensada para o terceiro período, mas que devido a diversos 

constrangimentos, não se pôde realizar. 

Outra atividade que tinha projetado, em sede de escola, era a realização de 

atividades fitness para alunos pré-obesos ou obesos. Esta inicialmente projetada 

para ser três vezes por semana em sessões de 45 minutos, com um grupo de 

alunos específicos, onde teria como objetivo não só a promoção de estilos de 

vida saudáveis, mas também a melhoria da sua condição física. Depois de 

analisar os horários e ver a ocupação de espaços, esta atividade não se veio a 

realizar pela falta de espaços e/ou funcionários às horas pretendidas. 

Em núcleo de estágio, surgiu uma ideia inicial de realizarmos um torneio que 

envolvesse toda a comunidade educativa, desde alunos a pais. Isto para integrar 

toda a comunidade no desporto e assim promover estilos de vida mais 

saudáveis. Para isso teríamos de preparar e projetar com muita antecedência, 

pois iriamos precisar de recursos físicos, materiais e humanos. Tentamos 

extrapolar para a comunidade extraescola, pois, como pilares dos alunos, 

achamos fundamental a participação ativa dos pais e encarregados de educação 

na vida escolar e desportiva de todos os alunos. Este torneio visava que pais e 

filhos participem juntos numa equipa em várias modalidades, dando a conhecer 

a ambos diversos desportos e promovendo estilos de vida saudáveis. Isto porque 

tentaremos mostrar a importância do desporto, como o trabalho em equipa, a 

superação, entre outros muitos valores intrínsecos à prática desportiva.  
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4.2.9. Departamento de Expressões 

O primeiro contato que tive com os professores da escola, foi na primeira reunião 

de departamento. Os professores olhavam inquietantes, com cara de admirados, 

pensavam que eramos alunos que se tinham equivocado na sala. Mas, como a 

escola recebe normalmente estudantes-estagiários, alguns questionavam-se se 

eramos alunos ou estudantes-estagiários. Até que houve uma apresentação 

formal, onde todos nos apresentámos. O olhar mudou, já não se visualizava as 

caras inquietantes e os rostos retraídos inicialmente observados. 

Ao fim de algum tempo, relaxei, fui muito bem-recebido. Agora foi a minha vez 

de exibir alguma admiração. Nunca imaginei que os professores fossem tão 

faladores e estivessem constantemente a interromper os oradores, pelo barulho 

que causavam. Estes mesmos professores, que nas aulas não toleram que falem 

ao mesmo tempo que eles, quando se colocam noutro papel, são os primeiros a 

realizar tais proezas.  

Neste primeiro contato, deu para perceber que a larga maioria dos professores 

do departamento de expressões são simples e bem-dispostos. Rapidamente 

interagimos e revelaram-se úteis, ajudando no que fosse preciso. 

Infelizmente apenas consegui estar presente na primeira reunião de 

departamento. Aqui foram desenvolvidas algumas temáticas de interesse geral, 

deixando as temáticas especificas para as reuniões de grupo. Foi uma boa 

primeira impressão da escola e dos professores que estiveram presentes na 

reunião de departamento. 

4.2.10. Grupo de Educação Física 

O grupo de educação física é constituído por mais de quinze professores. Para 

mim, foi uma novidade muito grande, pois nas escolas que fui aluno, havia 

apenas seis ou sete professores. Mas visto que a escola não carece de alunos, 

muito pelo contrário, é este o grupo de professores que abarca todas as turmas 

da escola. 
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Foi no seio de grupo de educação física, que os meus sentimentos de integração 

começaram a surgir. O grupo foi exímio e acolheu-me da melhor maneira 

possível. Acolheram-me, apoiaram-se, aconselharam-me, foram incansáveis. 

Mas como em todas as relações sociais, nem tudo foi um “mar de rosas”, nem 

todas as relações pessoais foram próximas e íntimas.  

Nas aulas, sentia muitas vezes o apoio dos docentes. A maioria preocupava-se 

em perguntar-me qual a modalidade que eu estava a lecionar, para terem 

especial cuidado com o material que iriam levar. Mas tentei sempre usar o menor 

material possível, pois constantemente pensava que se não fosse estudante-

estagiário, tinha que me orientar com os materiais que haviam. 

Foram várias as reuniões de grupo onde estive presente. Nas primeiras, fui 

sempre observador e atento às questões tratadas. Mesmo que não concordasse, 

falava apenas com o meu núcleo ou com o professor cooperante. Mas fui 

evoluindo e nas últimas reuniões onde estive presente, fui dando a minha opinião 

e debati ideias que não concordava. Mesmo sabendo que que a minha opinião 

não podia ir à votação, expunha a minha ideia, querendo que os professores 

fossem refletindo. Ao longo do ano extrapolei-me do contexto de aula e fui 

atuando em diferentes áreas disciplinares. Batista et al. (2014) salientam isso no 

seu livro “…o professor não atua somente no espaço da sala de aula e que suas 

responsabilidades transcendem o da sua disciplina e até mesmo o espaço da 

escola.” 

4.3. Desenvolvimento Profissional 

A área 3, “engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da 

vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, 

a colaboração e a abertura à inovação.” (Matos, 2015a, p. 7). É importante criar 

hábitos de investigação, para que se possa desenvolver competências de 

argumentação e de comunicação. O estágio profissional é óptimo para que o 

estudante-estagiário se possa desenvolver profissionalmente, pois vive a prática 

real e depara-se com problemas provenientes do meio escolar. É importante que 
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exista uma partilha de problemas no seio escolar, seja com os colegas do núcleo 

de estágio, seja com o professor cooperante, ou com outro interveniente do seio 

escolar. Houve uma partilha maior no seio do núcleo de estágio, sendo que 

muitas vezes o professor cooperante estava também presente. Houve também 

necessidade de me dirigir a outro professor do grupo de educação física, para 

perceber outras dinâmicas de trabalhar e para que conseguisse ter uma 

perspetiva diferentes de diferentes temáticas. No início do ano, estas partilhas 

eram essencialmente em seio de núcleo de estágio, onde cada uma partilhava a 

sua opinião sobre diferentes aspetos. Com o avançar do estágio profissional, 

estas partilhas eram muito mais espontâneas e partilhadas, não só nas reuniões 

semanais, mas de forma muito mais espontânea. Este suporte inicial e a visão 

de quem não está a lecionar a aula, foi muito importante para um melhor 

desenvolvimento a nível profissional. A partilha com outros professores do grupo 

de educação física, foi essencialmente com os dois professores do desporto 

escolar. Esta partilha era semanalmente realizada, pois coincidia com as aulas 

do desporto escolar. Aproveitei estes momentos para perceber diferentes 

opiniões sobres alguns assuntos escolares, mas também extraescolares. Foi 

uma experiência muito enriquecedora, pois consegui ter uma abrangência maior 

e um conhecimento mais aprofundado da comunidade educativa. 

As competências de comunicação foram desenvolvidas através de diferentes 

tarefas e reuniões. Tarefas do estágio profissional, contato com os alunos, 

contato com professores, reuniões (núcleo de estágio, grupo de educação física 

e departamento de expressões). “A pluralidade e a natureza das funções 

docentes remetem para a noção de polivalência e alternância que permita um 

vaivém epistémico entre a teoria e a prática. Esta compreensão servirá de linha 

orientadora para a elaboração do Relatório de Estágio em que a 

investigação/reflexão/ação de assume como uma caminho adequado” (Matos, 

2015b, p. 5) 
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5. Atitude dos alunos em relação à Educação Física – 

comparação entre 6º e 11º ano de escolaridade. 

Resumo 

Os estudos têm mostrado uma atitude moderadamente positiva face à educação 

física. Neste sentido, tentou-se perceber se havia diferenças significativas entre 

géneros e entre anos de escolaridade. Os anos de escolaridade estudados foram 

o 6º e o 11º ano. Na análise extensiva, foram inquiridos 446 alunos, dos quais 

210 rapazes e 236 raparigas, entre os 10 e os 21 anos. Das 21 turmas inquiridas, 

12 eram do 6º ano e 9 do 11º ano. Foi usado, na análise extensiva, o 

Questionário de Atitudes dos Alunos face à Educação Física. Os dados 

recolhidos foram tratados no programa informático Statistical Package for the 

Social Sciences – Versão 24.0 (SPSS Statistics 24.0) após criação de uma base 

de dados. O nível de significância foi fixado em α=0,05 (intervalo de confiança 

de 95%). Utilizou-se o T-test para a comparação de medidas independentes 

entre dois grupos em análise: entre anos de escolaridade e entre género. Na 

análise extensiva, tentou-se perceber porque é que os alunos do 11º ano tinham 

atitudes menos positivas que os alunos do 6º ano. Na análise intensiva, foi usado 

um questionário de resposta aberta, na qual a pergunta era: “O que mudarias 

nas aulas de educação física, de modo a tornar a disciplina mais interessante?”. 

Os resultados mostraram que as atitudes dos alunos são moderadamente 

positivas, mas também que os alunos do sexo masculino mostram atitudes mais 

positivas face à educação física, comparando com os alunos do sexo feminino. 

Também mostrou que as atitudes dos alunos do 6º ano são melhores face à 

educação física, em relação aos alunos do 11º ano. Analisando as respostas dos 

alunos do 11º ano, o foco maior das respostas foi para o tema do “Currículo”, 

sendo este um dos pontos fundamentais, que os alunos apontaram, para o 

gradual desinteresse demonstrado, com o incremento dos anos de escolaridade. 

Palavras-chave: ATITUDES; EDUCAÇÃO FÍSICA; ANOS DE 

ESCOLARIDADE; DIFERENÇA DE GÉNEROS. 
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Abstract 

Studies have shown a moderately positive attitude towards physical education. 

In this sense, we tried to understand if there were significant differences between 

genders and between years of schooling. The years of schooling studied were 

the 6th and 11th grades. In the extensive analysis, 446 students were 

interviewed, of which 210 were boys and 236 were girls, between 10 and 21 years 

old. From the 21 classes interviewed, 12 were in the 6th grade and 9 in the 11th 

grade. In the extensive analysis was used the Student Attitudes Questionnaire 

faced to Physical Education. The collected data were processed in a specific 

software Statistical Package for the Social Sciences - Version 24.0 (SPSS 

Statistics 24.0) after a creation of a database. The level of significance was set 

at α = 0.05 (95% confidence interval). The T-test was used to compare 

independent measures between two groups: between years of schooling and 

between gender. In the extensive analysis, we tried to understand why the 

eleventh grade students had less positive attitudes than the 6th grade students. 

In the intensive analysis, an open-ended questionnaire was used, in which the 

question was: "What would you change in a class of physical education, in order 

to make the discipline more interesting? ". The results showed that student’s 

attitudes are moderately positive, but also that male students show more positive 

attitudes toward physical education, compared to female students. It also showed 

that the attitudes of 6th grade students are better compared to physical education 

in relation to 11th grade students. Analyzing the answers of the eleventh grade 

students, the main focus of the answers was to the subject of the "Curriculum", 

this being one of the fundamental points, which the students pointed out, to the 

gradual disinterest shown, with the increase of years of schooling. 

 
 
 
 
 
 

Keywords: ATTITUDES; PHYSICAL EDUCATION; YEARS OF SCHOOLING; 

DIFFERENCE OF GENRES. 
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5.1. Introdução 

Uma das principais preocupações que os docentes devem ter em conta é a de 

desenvolver nos alunos atitudes favoráveis face à educação física 

especificamente e à escola num sentido mais global, de modo a facilitar ou 

potenciar a sua aprendizagem (Pereira et al., 2009). Neste sentido, as 

experiências adquiridas e vivenciadas pelos alunos no contexto de sala de aula, 

neste caso, num contexto específico da disciplina de educação física, devem ser 

positivas para potenciar atitudes mais positivas dos alunos em relação à 

educação física. Este é um aspeto a ter em consideração para que consigamos 

extrapolar a prática de atividade física para fora do contexto escola e 

potenciarmos a participação futura dos alunos em atividades de caráter 

desportivo. Deste modo, o comportamento do professor está intimamente ligado 

à aquisição de atitudes positivas ou negativas dos alunos em relação à educação 

física, sendo por isso o professor uma peça fulcral para a forma como os alunos 

lidam com a disciplina (Phillips & Silverman, 2015). Um dos fatores 

preponderantes para a realização deste estudo, deveu-se à experiência 

adquirida na docência enquanto estudante-estagiário, onde existiu a 

necessidade de ter uma preocupação mais cuidada com as atitudes que os 

alunos demonstravam em relação à educação física. 

Phillips & Silverman (2015) consideram que as atitudes influenciam bastante as 

nossas ações e têm grande impacto na sociedade e na vida quotidiana de cada 

indivíduo. Se assim o é, na sociedade e na forma como as pessoas se 

comportam, é um fator que se deve ter em conta na sala de aula. Sendo assim, 

esta questão parece determinante, pois a sala de aula irá ser reflexo da 

sociedade atual, visto esta ter membros exclusivos da sociedade que são, 

obviamente, uma reflexão da sociedade em que estão inseridos. Como não se 

pode dissociar os comportamentos dos alunos em relação à comunidade em que 

estão inseridos, deve-se trabalhar estes comportamentos de modo a que no 

futuro tenhamos uma sociedade mais ativa e com atitudes e comportamentos 

diferentes do que hoje é possível de observar. 
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Perante as afirmações anteriores, torna-se pertinente compreender as atitudes 

dos alunos, tentando perceber o gosto e a importância que atribuem à disciplina. 

A compreensão destes, será relevante para que cada professor adapte as 

estratégias a utilizar em cada turma. Pereira et al. (2009) alertam para a 

necessidade de conhecer as atitudes dos alunos, pois estas podem representar 

um importante instrumento na ação educativa do professor. Deste modo, cada 

professor pode conduzir as suas aulas por forma a modificar positivamente as 

atitudes dos alunos face à disciplina. 

Neste estudo de investigação foi utilizada a variável ano de escolaridade e 

género, uma vez que, existem poucos estudos nesta área em diferentes ciclos 

de ensino. Estudos realizados até então têm também mostrado diferentes 

perceções e interesses dos alunos em função do seu género. 

Deste modo, o objetivo geral deste estudo foi identificar a atitude dos alunos na 

educação física em dois ciclos de ensino, sendo que foram aplicados 

questionários de Atitudes dos Alunos face à Educação Física ao 6º e 11º ano de 

escolaridade na escola onde se aplicou o estudo. 

Como objetivos específicos considerou-se: analisar e comparar alunos do 6º e 

11º ano relativamente à atitude face à educação física; examinar as diferenças 

do gosto e da importância atribuídos à educação física no ano letivo que 

demonstrou atitudes menos positivas face à educação física. 

5.2. Revisão da Literatura 

5.2.1. Educação Física e a Saúde 

World Health Organization (2010), define que em idade escolar, os alunos devem 

ter sessenta minutos de atividade física diária de intensidade moderada a 

vigorosa, sendo que a maior parte da atividade física deverá ser de natureza 

aeróbia. A atividade física diária efetuada para além dos sessenta minutos 

mínimos resultará em benefícios extra para a saúde dos praticantes. Ainda assim 

a World Health Organization determina que a atividade física deverá integrar 
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exercícios que permitam fortalecer os músculos e os ossos pelo menos três 

vezes por semana. 

A verdade é que atualmente o sistema escolar não dá azo a que as escolas 

tenham três aulas de educação física por semana. Por outro lado, o Ministério 

da Educação definiu um mínimo de cento e cinquenta minutos de carga semanal, 

o que não encaixa nas recomendações da World Health Organization. Esta 

organização recomenda um mínimo de sessenta minutos diários, ou seja, 

trezentos minutos semanais divididos por tempos e distribuídos pelos cinco dias 

de escola. No entanto o que temos definido pelo governo é de metade do 

recomendado. Por exemplo, na escola em que foi realizado o estágio profissional 

quase todos os anos de escolaridade dispõem de cento e cinquenta minutos 

semanais, com exceção do nono ano de escolaridade.  

Neste tempo total, tem de se ter em consideração o tempo que se atribuí para 

alunos se equiparem para a prática no início da aula e também o tempo 

despendido para cuidarem da higiene pessoal e regressarem às aulas teóricas 

seguintes. Assim sendo, o tempo efetivo de aula prática, por semana, poderá ser 

de apenas cento e dez minutos. Se se analisar as aulas e o tempo de atividade 

dos alunos, a verdade é que os alunos não têm sequer metade do tempo 

recomendado de atividade física semanal.  

Por outro lado, os professores têm de cumprir um roulement de espaços, no qual 

poderão eventualmente não poder lecionar determinada aula por más condições 

atmosféricas, ficando os alunos sem prática de atividade física efetiva. O que 

quer dizer que há semanas que não podem dar aulas, pois estão no exterior e o 

tempo não permite que as aulas sejam lecionadas. Neste contexto Domingues 

et al. (2000) refere que a realidade do sistema escolar, infelizmente para 

professores e alunos, é uma visão puramente administrativa da organização 

curricular da carga horária desta disciplina sem priorizar a maximização dos seus 

benefícios específicos. Com este tempo útil de aulas, os professores não se 

conseguem aproximar do que está definido como o essencial para a saúde e 

desenvolvimento das nossas crianças e jovens.  
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Neste sentido, a educação física deveria ser vista de outro ponto de vista e não 

apenas como uma disciplina que promove a saúde e onde os alunos libertam o 

seu stress depois de um dia cheio de aulas. A educação física deveria ser vista 

como uma disciplina onde os alunos treinam o seu corpo e desenvolvem uma 

série de habilidades motoras essenciais para um desenvolvimento completo do 

ser humano. Onde alunos aprendem valores; aprendem a ganhar e a perder; a 

chorar e a rir; a cooperar e a competir; enfim, onde acedem a uma série de 

experiências únicas que só o desporto consegue oferecer. Com isto, as funções 

do professor devem e são multifacetadas, não se limitando apenas às 

modalidades especificas, mas a um conjunto de técnicas e estratégias 

pedagógicas que melhor se devem adequar a determinado momento histórico, 

sempre contextualizado no meio que se está inserido (Cunha, 2008). 

Para além disso, ao papel do professor é exigido outras atuações que não só as 

anteriormente referidas, mas também na promoção do desenvolvimento pessoal 

dos seus alunos, “proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento de 

pensamento crítico, criativo, reflexivo e autónomo, em diálogo com o 

envolvimento social e profissional” (Cunha, 2008, p. 64). 

5.2.2. Educação Física e Género 

Apesar da tendência social ter vindo a diminuir ao longo dos anos, o sexismo 

está ainda patente na sociedade, logo também aparece nas aulas de educação 

física. Para Connel (cit. por Junior & Alvez (2002, p. 3)) o género é “a forma pela 

qual as capacidades reprodutivas e as diferenças sexuais dos corpos são 

trazidas para a prática social e tornada parte do processo histórico”, ou seja, o 

sexismo apesar de continuar a existir, historicamente está a perder significado, 

sendo que hoje em dia homens e mulheres realizam atividades que antes eram 

vinculadas a um só género.  

Mas visto que é um processo histórico, e sendo a sociedade obcecada por 

estereótipos, a mulher tende a ser vista como menos competente e menos apta 

que o homem no que concerne à competência e aptidão física (Eccles e Harold, 

cit. por Pereira et al., 2009) pois ao longo do tempo foram contruídos mitos sobre 
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a habilidade dos sexos baseados nas suas biologias (Williamson, cit. por Pereira 

et al., 2009). Partimos então muitas vezes de premissas que as mulheres são 

mais indicadas para certas atividades físicas que os homens e vice-versa. A 

verdade é que até podem ter tendência para tal, pois a morfologia específica 

pode ser mais vinculada para aquela atividade, mas não quer dizer que o género 

oposto não possa ser bem-sucedido e ter uma boa performance desportiva. A 

sociedade tem então de deixar de rotular atividades e pessoas analisando as 

habilidades como um todo, ou seja com uma abordagem o mais abrangente 

possível por forma a alcançar um bom reportório motor. 

Quando um professor de educação física leciona um desporto na escola, parece 

haver uma tendência para que se dividam rapazes e raparigas. Ambos os 

géneros jogam separadamente sendo raras as vezes que se misturam. Todas 

estas pequenas atitudes levam a conflitos entre alunos, sendo que os rapazes 

começam a ter um discurso desqualificador e machista. A integração total dos 

alunos, muitas vezes não é orientada, os rapazes assumem que as raparigas 

não sabem jogar e as alunas queixam-se que os rapazes são violentos 

(Marques, 2014). 

Seria interessante que os professores alterassem este tipo de intervenção e 

prática pedagógica, no sentido de mudar atitudes e integrar todos os alunos na 

prática dos diferentes desportos. Assim poderia iniciar-se um pensamento 

menos sexista, por forma a que não se criem rótulos relativos a géneros versus 

desportos. O papel dos professores deve contribuir para a desconstrução de 

determinadas representações tidas como “a verdade” e, assim, redefinir relações 

de género desiguais no ambiente escolar (Marques, 2014).  

5.2.3. Atitudes 

5.2.3.1. O que é a atitude? 

Para compreender este estudo, é de extrema importância perceber o conceito 

de atitude vigente. Este conceito não é unânime em todos os autores. Existem 

autores que dividem o conceito de atitude em três componentes: cognitiva, 
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afetiva e comportamental (Hilgard, 1980; Pereira et al., 2009; Reddy & 

LaBarbera, 1985). Existem outros autores que dividem a atitude em duas 

componentes não dando importância à componente comportamental (Lazarević 

et al., 2015; Phillips & Silverman, 2015; Subramaniam & Silverman, 2000). 

Existem ainda autores que veem a atitude de forma unidimensional. Isto 

acontece quando os autores, por exemplo, restringem apenas à dimensão 

afetiva. Por exemplo, (Fazio and Zanna's cit. por Subramaniam & Silverman, 

2000) define a atitude como “Um sentimento avaliativo que é evocado por um 

determinado objeto” (p .162) subscrevendo  a atitude de forma unidimensional, 

restringindo o termo apenas à componente afetiva.  

Ou seja, não existe um consenso quanto à definição de atitude, sendo que existe 

alguma controvérsia a nível científico da própria definição de atitude. Por 

exemplo, (Morissette e Gringas cit. por Teixeira, 2013, p. 54) refere que a atitude 

é “uma disposição interna que se traduz por reações emotivas moderadas que 

são aprendidas mas experimentadas cada vez que essa pessoa está em 

presença de um objeto (ou de uma ideia ou atividade). Estas reações emotivas 

levam a aproximar (a ser favorável) ou a afastar (ser desfavorável) desse objeto.” 

(Beltrán cit. por Pereira et al., 2009) considera que as atitudes são fatores que 

antecedem a aprendizagem, sendo que se as atitudes forem positivas poderá 

favorecê-la, ao invés, se forem negativas podem atuar contra ela, prejudicando-

a. Existe então uma panóplia de definições no que concerne à atitude.  

No entanto, na definição das componentes da atitude (cognitiva, afetiva e 

comportamental), parece haver um consenso quanto às definições específicas 

de cada componente. A componente cognitiva associa-se então às crenças e 

pensamentos que se mantêm sobre o objeto da atitude. A componente afetiva 

mede os sentimentos de atração ou rejeição face a determinada coisa ou objeto. 

A última componente, a componente comportamental, refere-se à predisposição 

para se agir de uma determinada forma que é relevante segundo a atitude do 

sujeito (Subramaniam & Silverman, 2000). 

Neste estudo serão analisadas apenas duas componentes da atitude, pois a 

grande maioria dos estudos analisados nesta área, utilizam apenas duas 
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componentes, a afetiva e a cognitiva (Arabaci, 2009; Donovan et al., 2015; 

Kamtsios & Digelidis, 2008; Phillips & Silverman, 2015; Veseli et al., 2015). A 

literatura e mais especificamente, McGuire (1989), encontrou uma falta de 

relação consistente entre a componente do comportamento e a atitude medida, 

lançando então dúvidas sobre a eficácia da tripartição da atitude. A proporção 

da variante do comportamento explicada pela atitude, é de apenas dez porcento. 

Por outro lado, a visão unidimensional da atitude, revelou uma problemática 

muito simplista para se perceber corretamente a atitude (Subramaniam & 

Silverman, 2000). 

Assim, Subramaniam & Silverman (2000), validaram um teste de vinte perguntas, 

onde se basearam em duas componentes da atitude. No mesmo estudo, 

Subramaniam & Silverman (2000), encontraram  uma forte correlação estatística 

para as duas componentes estudadas, a afetiva e a cognitiva. 

5.2.3.1 Atitude em educação física 

O cerne das questões está em perceber a relação das atitudes com as aulas de 

educação física. O que a literatura nos mostra, é que os alunos em todos os anos 

de escolaridade têm uma atitude moderadamente positiva em relação à 

educação física (Chatterjee, 2013; Lazarević et al., 2015; Pereira et al., 2009; 

Silvares, 2013). Nos estudos destes autores, anteriormente referenciados, as 

amostras totais ascendem a mais de novecentos alunos, sendo que em todos os 

estudos, sem exceção, os autores demonstraram que os alunos demonstram 

atitudes moderadamente positivas em relação à educação física. Um dos 

estudos foi realizado na Sérvia (Lazarević et al., 2015) e os outros dois em 

Portugal (Lazarević et al., 2015; Pereira et al., 2009). Existem outros estudos, 

em que os autores demonstram que os alunos na sua globalidade demonstram 

atitudes positivas em relação à física (Arabacı, 2009; Chatterjee, 2013; Colquitt, 

Walker, Langdon, McCollum, & Pomazal, 2012; Đačić, Lazarević, Orlić, & 

Radisavljević Janić, 2014; Koca, Asci, & Demirhan, 2005; Säfvenbom, Haugen, 

& Bulie, 2014; Silverman, & Subramaniam, 1999; Stelzer, Ernest, Fenster, & 

Langford, 2004; Subramaniam, & Silverman, 2007; Zeng, et al., 2011 cit. Por 

Lazarević et al., 2015). 
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Relativamente aos efeitos da variável género dos alunos nas atitudes face à 

educação física, os estudos tendem a mostrar que os alunos do sexo masculino 

têm atitudes mais favoráveis em relação à educação física do que os alunos do 

sexo feminino (Araújo & Dosil, 2015; Hardman et al., 2013a; Lazarević et al., 

2015; Pereira et al., 2009). 

Apesar da larga maioria dos estudos demonstrarem o clima positivo das atitudes 

dos alunos face à educação física, existem problemáticas que melhor 

aprofundam diferentes temáticas. Assim sendo, os próximos estudos vão-nos 

dar um panorama mais específico de algumas temáticas mais específicas. 

Araújo & Dosil (2015) concluíram no seu estudo, que envolveu mil cento e vinte 

e nove indivíduos, que as atitudes mais positivas em relação à educação física, 

eram a dos mais jovens e do sexo masculino. Chegou também à conclusão, que 

os jovens que estavam envolvidos em atividades desportivas extraescolares, 

tinham atitudes mais positivas que os restantes alunos. Por fim, concluíram 

também que os alunos que têm atitudes mais positivas face à educação física, 

têm mais preponderância para realizar qualquer atividade desportiva ao longo 

da sua vida. Mantendo estas atividades ao longo do tempo estas atividades, 

estão a incrementar estilos de vida saudáveis. As atitudes face à educação física 

parecem ter uma importância relevante para que os alunos adquiram estilos de 

vida saudáveis e possam continuar a exercitar o corpo, mesmo fora da escola.  

Quando os alunos têm experiências positivas em relação à prática de exercício 

físico, podem manter o interesse em realizá-lo fora da escola, no entanto, os 

alunos que não se sentirem sucedidos na atividade física, não terão prazer a 

praticá-la e assim não terão interesse em praticar no resto das suas vidas 

(Hardman et al., 2013a). Lazarević et al. (2015) concluíram no seu estudo, que 

existe uma tendência para o declínio da atitude com a idade. No estudo, os 

autores usaram uma amostra de quinhentos e trinta e um estudantes, de sexto, 

sétimo e oitavo ano de escolaridade. Neste estudo notaram que é entre o sexto 

e sétimo ano de escolaridade que as atitudes mais decrescem, pois, as 

diferenças foram estatisticamente significativas entre estes dois anos e não o 

foram quando comparados o sétimo e oitavo ano de escolaridade. 
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5.3. Objetivos e Hipóteses 

Face à problemática analisada na revisão da literatura o objetivo geral deste 

estudo foi identificar a atitude dos alunos na educação física em dois ciclos de 

ensino (6º e 11º ano de escolaridade).  

Os objetivos específicos foram: 

o Analisar e comparar alunos do 6º e 11º ano relativamente à atitude face à 

educação física; 

o Examinar as diferenças do gosto e da importância atribuídos à educação 

física nos alunos do 11º ano. 

 

5.4. Material e Métodos 

5.4.1 Participantes 

A amostra foi constituída por 446 alunos, dos quais 210 rapazes (47,1%) e 236 

raparigas (52,9%) com idades compreendidas entre os 10 e os 21 anos. Esta 

amostra foi constituída por 12 turmas do 6º ano e 9 turmas do 11º ano. No 6º 

ano a amostra foi de 264 alunos (59,2% da amostra total), dos quais 121 rapazes 

(45,8%) e 143 raparigas (54,2%). No 11º ano a amostra é de 182 alunos (40,8% 

da amostra total), sendo que existem 89 rapazes (48,9%) e 93 raparigas (51,1%).  

5.4.2. Instrumento 

Para tentar compreender as atitudes dos alunos face à disciplina de educação 

física, foi utilizado o Questionário de Atitudes dos Alunos face à Educação Física, 

que foi construído e validado por Pereira et al. (2009). Dos questionários que 

foram analisados relativamente à atitude, este parecia ser o questionário que se 

mais adequou ao propósito final. O uso deste questionário prendeu-se também 

com a necessidade de usar um questionário em português, visto o público alvo 
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ser dessa nacionalidade. Pelo motivo anteriormente assinalado, não foi utilizado 

o questionário original de 20 perguntas de Subramaniam & Silverman (2000). 

O Questionário de Atitudes dos Alunos face à Educação Física é constituído por 

10 itens, sendo que 7 deles dizem respeito ao “gosto pela educação física e suas 

matérias” e “satisfação/prazer nas aulas da disciplina”. Os outros 3 itens dizem 

respeito “à importância da educação física”. Destes 10 itens, 7 estão formulados 

na positiva e 3 na negativa. Em cada item, os alunos dispõem de uma escala de 

resposta do tipo Likert de 5 pontos (1= discordo totalmente, 2=discordo, 3=nem 

concordo nem discordo, 4= concordo e 5 = concordo totalmente) (Pereira et al., 

2009). 

Além destas dez questões foi retirada mais uma questão do questionário Attitude 

Toward Physical Education  (Subramaniam & Silverman, 2000). 

5.4.3. Procedimentos Metodológicos 

Neste estudo existiram duas fases, a fase extensiva, onde foram aplicados os 

questionários a toda a amostra e uma fase intensiva, onde foram selecionados 

alguns alunos de turmas do 11º ano. 

Relativamente à fase extensiva do estudo, onde toda a amostra foi inquirida, os 

questionários foram aplicados no início de cada aula de educação física, pelo 

professor de cada turma. Foram aplicados no fim do 1º período letivo, sendo que 

nos questionários tinha uma síntese a explicar todo o estudo e um pedido de 

colaboração voluntária dos inquiridos, onde foi garantida total confidencialidade. 

Posteriormente, numa análise intensiva, relativamente ao ano de escolaridade 

que demonstrou atitudes piores face à educação física, foram selecionadas três 

turmas por conveniência e dessas turmas foram inquiridos os quatro alunos com 

melhores e piores resultados na avaliação final. Esta metodologia dos quatro 

melhores e quatro piores alunos da disciplina, numa análise intensiva é 

sustentada por Pereira et al. (2009), onde os autores inquiriram os alunos através 

de uma entrevista estruturada, do qual não se conseguiu ter acesso. 
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5.4.4. Análise Estatística 

Os dados recolhidos foram tratados no programa informático Statistical Package 

for the Social Sciences – Versão 24.0 (SPSS Statistics 24.0) após criação de 

uma base de dados. O nível de significância para rejeição da hipótese nula em 

todos os testes estatísticos foi fixado em α=0,05 (intervalo de confiança de 95%). 

 

A estatística descritiva foi efetuada recorrendo à média como medida de 

tendência central, ao desvio padrão como medida de dispersão e aos valores 

percentuais. 

Quanto à estatística inferencial utilizou-se o T-test para a comparação de 

medidas independentes entre dois grupos em análise: entre anos de 

escolaridade e entre género. 

5.5. Apresentação e discussão dos resultados 

5.5.1. Análise Extensiva 

Iniciando o estudo, pretendeu-se caraterizar a amostra relativamente às idades 

dos alunos, ano de escolaridade, género e prática de desporto, fazendo por isso 

uma análise descritiva da amostra. Esta análise foi realizada ao nível das 

frequências (n), percentagens (%), média e desvio padrão (DP). Na análise da 

estatística descritiva das perguntas do questionário, foi também analisado o valor 

mínimo e máximo de cada pergunta.  

No cabeçalho do inquérito aplicado (Anexo VII), o primeiro item inquiria se os 

alunos praticam ou já tinham praticado desporto. Neste sentido, na tabela 1 

apurou-se o número de alunos que praticam ou já praticaram desporto e dos 

alunos que não o praticam, tal como as percentagens relativas de cada um.  
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Tabela 1 - Alunos que praticam ou já praticaram desporto. Análise das frequências relativas e absolutas. 

Alunos que praticam ou já 
praticaram desporto. 

n % 

Sim 374 83.9 

Não 72 16.1 

Total 446 100 

 

Neste item conseguimos observar um elevado número de alunos em que o 

desporto está ou esteve presente nas suas vidas. Neste estudo os dados indicam 

que 8 em 10 estudantes praticam ou já praticaram desporto regularmente. Estes 

dados são antagónicos aos encontrados por Corte-Real et al. (2008), onde os 

autores concluíram que apenas 3 em 10 adolescentes tinham prática desportiva 

regular.  

O item que se seguia dizia respeito à idade dos alunos. Assim a tabela 2 refere-

se a uma análise de frequências relativamente à idade.  

Tabela 2 - Idade dos alunos nos dois anos de escolaridade. Análise das frequências relativas, média e desvio padrão. 

Idade n % Média Desvio Padrão 

10 8 1.8 

13.36 2.70 

11 214 48.0 

12 28 6.3 

13 8 1.8 

14 3 0.7 

15 11 2.5 

16 112 25.1 

17 41 9.2 

18 13 2.9 

19 7 1.6 

21 1 0.2 

Total 446 100 

 

Conseguimos observar que existem duas idades com um valor mais elevado de 

alunos, deste modo temos os 11 anos (48,0% da amostra total) que é a idade 

característica do 6º ano de escolaridade. Temos também a faixa etária dos 16 

anos (25,1 % da amostra total) que é a idade característica dos 11º anos de 

escolaridade. 
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A tabela 3 indica-nos o número de alunos de cada género. 

Tabela 3- Gênero dos alunos nos dois anos de escolaridade. Análise das frequências absolutas e relativas. 

Gênero n % 

Masculino 210 47.1 

Feminino 236 52.9 

Total 446 100 
 

Neste item temos um número mais equilibrado de alunos, sendo que temos 210 

rapazes (47,1% da amostra total) e 236 raparigas (52,9% da amostra total). 

A análise que se segue, na tabela 4, diz respeito à estatística descritiva de cada 

uma das perguntas que faziam parte do inquérito. Em todas elas houve 

respostas em que o mínimo era 1 “Discordo totalmente” e o máximo era 5 

“Concordo totalmente”.  

Tabela 4 - Estatística Descritivas das perguntas do estudo 

Perguntas Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

P1 1 5 4.35 0.808 

P2 1 5 4.08 0.961 

P3 1 5 4.38 0.861 

P4 1 5 4.27 1.023 

P5 1 5 4.28 0.473 

P6 1 5 3.95 1.231 

P7 1 5 4.23 1.082 

P8 1 5 3.81 1.092 

P9 1 5 4.13 1.178 

P10 1 5 3.71 1.126 

P11 1 5 4.38 0.839 
 

Nas 11 perguntas realizadas, em apenas três delas o valor médio é inferior a 4, 

o que prediz, numa primeira análise, a atitude positiva global dos alunos em 

relação à educação física. Estes valores vão de encontro ao que a literatura tem 

demonstrado, revelando uma atitude moderadamente positiva em relação à 

educação física por parte dos alunos (Chatterjee, 2013; Lazarević et al., 2015; 

Pereira et al., 2009; Silvares, 2013). 
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Na tabela 5, pode-se observar a distribuição dos alunos por ano de escolaridade 

e mais especificamente, o número de alunos de cada género em cada ano de 

escolaridade.  

Tabela 5 – Distribuição do número de alunos por ano de escolaridade e gênero. Análise das frequências. 

 n %  n % 

6º ano (12 turmas) 264 59.2 
Masculino 121 27.1 

Feminino 143 32.0 

11º ano (9 turmas) 182 40.8 
Masculino 89 20.0 

Feminino 93 20.9 

Total 446 100  446 100 

 

Existem, naturalmente, mais alunos no 6º ano de escolaridade, pois foram 

inquiridas 12 turmas, contrastando com apenas 9 turmas do 11º ano. 

5.5.1.1 Análise relativa aos géneros 

Na tabela 6, foi realizado um teste t de amostras independentes, analisando 

todas as questões do presente questionário, comparando os géneros dos 

alunos. 

Tabela 6 - Teste t de amostras independentes relativas a todas as questões do inquérito, comparando os géneros 

Perguntas  Média ± DP P 

P1 
Masculino 4.40±0.820 

0.143 
Feminino 4.29±0.796 

P2 
Masculino 4.24±0.842 

0.001* 
Feminino 3.94±1.038 

P3 
Masculino 4.60±0.694 

0.000* 
Feminino 4.19±0.949 

P4 
Masculino 4.39±0.998 

0.020* 
Feminino 4.17±1.041 

P5 
Masculino 4.51±0.759 

0.000* 
Feminino 4.08±0.862 

P6 
Masculino 4.35±0.988 

0.000* 
Feminino 3.59±1.313 

P7 
Masculino 4.37±1.014 

0.012* 
Feminino 4.11±0.128 

P8 
Masculino 3.90±1.090 

0.082 
Feminino 3.72±1.090 

P9 
Masculino 4.28±1.153 

0.016* 
Feminino 4.01±1.189 
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Em todas as perguntas onde houve diferenças estatisticamente significativas, os 

alunos do sexo masculino mostraram sempre atitudes mais positivas que os do 

sexo feminino. Excetuando a questão onze, os alunos do sexo feminino, 

apresentaram valores médios mais altos que os alunos do sexo masculino. 

Centrando agora nas perguntas onde houve diferenças estatisticamente 

significativas, na pergunta número 2 “A Educação Física é uma disciplina 

importante para a minha formação global” existem diferenças estatisticamente 

significativas (p=0.001), sendo que os alunos do sexo masculino acham a 

disciplina mais importante para a formação global do que os alunos do sexo 

feminino. Na pergunta número 3 “Gosto da disciplina de Educação Física” houve 

também diferenças estatisticamente significativas (p=0.000), sendo que 

novamente os alunos do sexo masculino revelaram mais gosto pela disciplina do 

que os discentes do sexo feminino. Na pergunta 4 “Parece que nas aulas de 

Educação Física o tempo passa rapidamente”, houve diferenças 

estatisticamente significativas (p=0.020), onde para os alunos do sexo 

masculino, as aulas passam mais rapidamente do que para os alunos do sexo 

feminino. Na pergunta 5 “Gosto das matérias (Andebol, Badminton, Futebol, 

entre outras) da disciplina de Educação Física” os alunos do sexo masculino 

apresentaram resultados mais elevados que os alunos de sexo feminino, sendo 

estes estatisticamente significativos (p=0.000), demonstrando um gosto maior 

pelas matérias desenvolvidas na disciplina. A pergunta 6 “A Educação Física é 

uma das minhas disciplinas favoritas”, os alunos do sexo masculino mostraram 

um valor médio muito mais elevado do que os alunos do sexo feminino, sendo 

que as diferenças foram estatisticamente significativas (p=0.000), concluído que 

para os alunos do sexo masculino a disciplina de educação física é uma das 

disciplinas favoritas. Tal como explicado anteriormente, a pergunta 9 

“Geralmente desejo que as aulas de Educação Física terminem depressa” foi 

realizada na negativa, sendo que os valores foram invertidos, ou seja, 

P10 
Masculino 3.79±1.147 

0.192 
Feminino 3.64±1.272 

P11 
Masculino 4.31±0.894 

0.089 
Feminino 4.44±0.784 
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consideramos que a pergunta foi realizada na positiva. Aqui houve também 

diferenças estatisticamente significativas (p=0.016), sendo que os alunos do 

sexo feminino desejam mais que as aulas terminem depressa, relativamente ao 

sexo masculino. A questão 11, foi a única em que os discentes do sexo feminino 

revelaram valores maiores que os discentes do sexo masculino. Apesar do valor 

não ser estatisticamente significativo (p=0.089), os discentes do sexo feminino, 

comparativamente aos discentes do sexo masculino, sentem que o professor de 

educação física faz com que as aulas sejam mais divertidas. 

Na tabela 7, foram analisadas as componentes afetiva e cognitiva da atitude, 

comparando os géneros. 

Tabela 7 - Gosto e importância atribuídos à educação física em função dos gêneros 

  Média ± DP p 

Gosto Masculino 30.90±4.346 
0.000* 

Feminino 28.43±5.264 

Importância Masculino 11.93±2.318 
0.008* 

Feminino 11.31±2.639 

 

Analisando os dados obtidos, em relação à comparação entre géneros, 

conseguimos observar, na tabela 7, tanto na componente afetiva da atitude, 

como na componente cognitiva, que os alunos do sexo masculino revelaram 

atitudes mais positivas que os alunos do feminino. Relativamente à componente 

afetiva e comparando os géneros, as diferenças são estatisticamente 

significativas (p=0.000). Relativamente à componente cognitiva e comparando 

os géneros, as diferenças também são estatisticamente significativas (p=0.008). 

Os dados obtidos neste estudo são consistentes com alguns estudos já 

realizados na área, onde os alunos mais do sexo masculino demonstram atitudes 

mais positivas em relação à educação física do que os alunos do sexo feminino 

(Claro & Filgueiras, 2009; Hardman et al., 2013a, 2013b; Lazarević et al., 2015).  

Os alunos do sexo feminino, têm menor perceção de habilidade que os alunos 

do sexo masculino, o que se pode indicar os valores obtidos. É importante que 

os professores reflitam sobre as características individuais dos alunos e 

consigam intervir, no sentido de motivar os alunos menos dotados e consigam, 
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ao mesmo tempo, manter o interesse dos alunos mais dotados (Henrique & 

Januário, 2005). 

5.5.1.2 Análise relativa aos anos de escolaridade 

Na tabela 8, foi realizado um teste t de amostras independentes, analisando 

todas as questões do presente questionário, comparando os anos de 

escolaridade. 

Tabela 8 - Teste t de amostras independentes relativas a todas as questões do inquérito, comparando os anos de 
escolaridade. 

Perguntas  Média ± DP P 

P1 
6º ano 4.39±0.825 

0.154 
11º ano 4.28±0.782 

P2 
6º ano 4.25±0.884 

0,000* 
11º ano 3.84±1.107 

P3 
6º ano 4.52±0.770 

0,000* 
11º ano 4.17±0.945 

P4 
6º ano 4.34±1.049 

0.069 
11º ano 4.16±0.983 

P5 
6º ano 4.42±0.071 

0.000* 
11º ano 4.08±0.904 

P6 
6º ano 4.22±1.083 

0.000* 
11º ano 3.56±1.327 

P7 
6º ano 4.25±1.135 

0.274 
11º ano 4.16±1.000 

P8 
6º ano 3.84±1.114 

0.408 
11º ano 3.76±1.060 

P9 
6º ano 4.25±1.175 

0.016* 
11º ano 3.97±1.168 

P10 
6º ano 3.88±1.229 

0.000* 
11º ano 3.46±1.154 

P11 
6º ano 4.47±0.794 

0.007* 
11º ano 4.25±0.887 

 

Em todas as perguntas onde houve diferenças estatisticamente significativas, os 

alunos do 6º ano mostraram sempre atitudes mais positivas que os do 11º ano. 

Para além disso, os alunos do 6º ano, em todas as questões do inquérito, 

apresentaram valores médios mais elevados que os alunos do 11º ano. 

Centrando agora nas perguntas onde houve diferenças estatisticamente 
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significativas, na pergunta número 2 “A Educação Física é uma disciplina 

importante para a minha formação global” existem diferenças estatisticamente 

significativas (p=0.000), sendo que os alunos do 6º ano acham a disciplina mais 

importante para a formação global do que os alunos do 11º ano. Na pergunta 

número 3 “Gosto da disciplina de Educação Física” houve também diferenças 

estatisticamente significativas (p=0.000), sendo que novamente os alunos do 6º 

ano revelaram mais gosto pela disciplina do que o 11º ano. Na pergunta 5 “Gosto 

das matérias (Andebol, Badminton, Futebol, entre outras) da disciplina de 

Educação Física” os alunos do 6º ano apresentaram resultados mais elevados 

que os alunos de 11º ano, sendo estes estatisticamente significativos (p=0.000), 

demonstrando um gosto maior pelas matérias desenvolvidas na disciplina. A 

pergunta 6 “A Educação Física é uma das minhas disciplinas favoritas”, os 

alunos do 6º ano mostraram um valor médio muito mais elevado do que os 

alunos do 11º ano, sendo que as diferenças foram estatisticamente significativas 

(p=0.000), concluído que para os alunos do 6º ano a disciplina de educação física 

é uma das disciplinas favoritas. A pergunta 9 “Geralmente desejo que as aulas 

de Educação Física terminem depressa” foi realizada na negativa, sendo que os 

valores foram invertidos, ou seja, consideramos que a pergunta foi realizada na 

positiva. Aqui houve também diferenças estatisticamente significativas 

(p=0.016), sendo que os alunos do 11º ano desejam mais que as aulas terminem 

depressa, relativamente ao 6º ano. A pergunta 10 “Comparativamente às outras 

disciplinas, a Educação Física é uma das menos importantes para a minha 

formação global.” foi realizada também na negativa e tal como na pergunta 9, 

invertemos também os valores. Nesta questão os alunos do 6º ano mostraram 

que não acham a disciplina uma das menos importantes para a sua formação 

global. Por outro lado, os alunos do 11º ano tiveram valores mais baixos e 

analisando os dois anos, houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois anos de escolaridade (p=0.000). Por fim, na pergunta 11 “Sinto que o 

meu professor de educação física faz com que as aulas de educação física sejam 

divertidas” mais uma vez observamos diferenças estatisticamente significativas 

(p=0.007), sendo que o 6º ano mostra valores médios mais positivos que o 11º 
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ano, achando eles que o professor de educação física leciona as aulas de modo 

a que estas sejam divertidas. 

 

Foi analisado também os dois anos de escolaridade relativamente às duas 

componentes da atitude (a afetiva – “gosto…” e a cognitiva- “importância…”). As 

perguntas 1,3,4,5,6,7 do inquérito reportam-se ao “gosto pela Educação física e 

suas matérias - Satisfação/prazer nas aulas de educação física” e as perguntas 

2,8 e 10 reportam-se à “importância de Educação Física”.  

Tabela 9 - Gosto e importância atribuídos à educação física em função dos anos de escolaridade 

  Média ± DP P 

Gosto 6º ano 30.41±4.609 
0.000* 

11ºano 28.40±5.313 

Importância 6º ano 12.00±2.310 
0.000* 

11ºano 11.05±2.687 

  

Analisando os dados obtidos, conseguimos observar na tabela 7, tanto na 

componente afetiva da atitude, como na componente cognitiva, que os alunos 

do 6º ano revelaram atitudes mais positivas que os alunos do 11º ano. Estas 

diferenças entre os anos de escolaridade foram estatisticamente significativas 

(p=0.000). 

Os dados obtidos neste estudo são consistentes com alguns estudos já 

realizados na área, onde os alunos mais novos demonstram atitudes mais 

positivas em relação à educação física do que os alunos mais velhos (Hardman 

et al., 2013b; Lazarević et al., 2015; Silvares, 2013). Neste estudo, na análise 

intensiva, tentamos perceber o porquê de os alunos mais velhos revelarem um 

declínio nas atitudes em relação à educação física. 

Os trabalhos, nesta área, têm demostrado que os alunos possuem atitudes 

moderadamente positivas em relação à educação física (Hardman et al., 2013a; 

Lazarević et al., 2015; Pereira et al., 2009; Silvares, 2013; Teixeira, 2013). Visto 

ser uma disciplina de cariz mais prático, pode ser essa a razão para que os 

alunos, na sua globalidade, tenham atitudes positivas em relação à mesma 
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(Henrique & Januário, 2005). Nesta disciplina, os discentes têm maior liberdade 

de expressão e movimento, estando mais motivado, mesmo em matérias menos 

atrativas (Januário, 1996). 

5.5.2. Análise Intensiva 

Neste estudo, além da análise extensiva, tentou-se perceber porque é que as 

atitudes dos alunos decresciam com a idade. Depois de um levantamento, 

através do questionário (Anexo VIII), das questões respondidas, tentamos 

perceber quais os tipos de respostas que foram mais ressalvadas pelos vinte e 

quatro alunos. Depois de analisadas as respostas, conseguimos encontrar 

quatros tipos de respostas comuns à maioria dos alunos, tanto dos melhores 

alunos, como dos piores alunos. Na tabela 10, foi realizado um registo de 

ocorrências, para se perceber qual o foco de respostas dos melhores e dos 

piores alunos na disciplina de educação física.  Ainda assim, os alunos deram 

enfoque a mais do que um tema de resposta. O tema que os alunos incidiram 

mais, foi “Nada”, ou seja, o tipo de resposta em que o aluno diz que não mudaria 

nada. É interessante perceber que apenas os alunos menos dotados não 

alterariam nada, sendo que os alunos mais dotados responderam sempre que 

alterariam algo. Outro tipo de questão encontrada foi o “Tempo”, sendo que 

apenas dois alunos, dos vinte e quatro inquiridos, responderam que o incremento 

do tempo de aula, era algo que mudariam nas aulas. A resposta que 

encontramos mais frequentemente, foi o  “Currículo” sendo que os alunos , no 

geral, referiram que o currículo não está adequado ao ano de escolaridade. 

Houve ainda algumas respostas que versaram sobre outros assuntos, como por 

exemplo, a motivação. Deste modo, conseguimos observar que o grande foco, 

tanto dos melhores alunos, como dos piores alunos, foi relativo ao currículo. 

Tabela 10 - Registo de ocorrências aos diferentes tipos de respostas 

 Nada Tempo Currículo Outros Total 

Melhores alunos 0 2 10 4 16 

Piores alunos 4 0 5 5 14 

Total 4 2 15 9 30 
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Nas transcrições que se seguem, a última letra do aluno transcrito, aponta se é 

um dos piores alunos à disciplina ou se é dos melhores, exemplo: (11HM2), o 

“M” indica que é um dos quatro melhores alunos da turma; no entanto, se 

aparecer (11AP3), o “P” indica que é um dos quatro piores alunos da turma. 

Relativamente ao tema “Nada” a assinalar, apenas os alunos com menos 

competências técnicas e táticas responderam. Houveram alunos que disseram 

que não mudariam nada na disciplina, pois não gostam dela. 

“Não mudaria nada, apenas não gosto da disciplina.” 

(11AP2) 

No entanto, houve alunos, que gostam da disciplina e apesar de serem os menos 

dotados da turma, acharam a disciplina divertida. 

“Na minha opinião as aulas de educação física estão muito bem da maneira que as 

praticámos, abordando as várias modalidades desportivas que o professor escolhe, 

aprendendo assim as regras de cada desporto que aprendemos. Por estes motivos, não 

mudaria nada nas aulas de educação física.” 

(11HP4) 

Apenas dois alunos, do leque dos alunos mais dotados, responderam 

relacionado com o “Tempo” de prática. 

“Não haver aulas de 50 minutos, apenas de 100 minutos. As aulas de 50 minutos são 

muito curtas, não permitindo o seu devido aproveitamento.” 

(11AM1) 

“De modo a melhorar as aulas e o interesse, devia-se aumentar o tempo das aulas…” 

(11GM2) 

Estes alunos, revelaram que a falta de tempo de exercitação, retira 

aproveitamento das aulas, principalmente nas aulas de 50 minutos, onde o 

tempo de exercitação motora é muito reduzido. É um tema interessantíssimo 

para se tratar e que é muitas vezes menosprezado (Donovan et al., 2015). 

No que diz respeito a “Outros” temas, os alunos indicaram que deveriam ser 

utilizadas diferentes formas de lecionar as aulas, que deveriam ser dinamizadas 

mais visitas de estudo com carácter desportivo e também que seria interessante 

palestras ou visitas de atletas conceituados, tendo em vista o fator motivacional.  
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“(…). Outro dos parâmetros a melhorar seria a motivação transmitida aos alunos por 
parte dos professores.” 
(11AM4) 

“Talvez a única coisa que mudaria nas aulas era a utilização de música para animar mais 
as aulas.” 
(11GP4) 

“Os professores de educação física deveriam interagir mais com os alunos. 
(11HM4) 

“(…). Deveriam também promover palestras com atletas conceituados das diferentes 
modalidades...” 
(11HM3) 

“Por fim acho que deveriam ser feitas visitas de estudo onde poderíamos fazer percursos, 
arvorismo, slide, escalada e outras atividades ao ar livre.” 
(11HP3) 

Por fim, a temática que foi mais referenciada pelos alunos, foi relativamente ao 

currículo. Essencialmente os alunos apontam a alternância de modalidades 

como um ponto a alterar na disciplina. Os discentes indicam que as disciplinas 

são constantemente as mesmas, não havendo lugar a novas modalidades e 

habilidades motoras. Os discentes recorrem muitas vezes à pouco diversidade 

de modalidades abordadas para assinalar uma mudança na disciplina, pois 

consideram que se torna aborrecido voltar a praticar as mesmas modalidades. 

De seguida, vão ser apresentados alguns excertos, para que se perceba que os 

alunos atribuem grande importância a uma diversidade de desportos. 

“O único parâmetro que deve ser melhorado é a diversidade de desportos praticados, 
pois nem toda a gente gosta dos mesmos desportos e muitos alunos demonstram 
desinteresse por causa disso.” 
(11AM2 )  

“Para tornar a aula de educação física mais interessante e dinâmica proponho/mudaria 
a variedade de desportos praticados, porque, depois de tantos anos a ter aulas deste 
género torna-se cansativo e até repetitivo fazer sempre os mesmos exercícios e jogos. 
É, portanto, necessário variar as modalidades lecionadas, começando por implementar 
atividades ”fora da caixa” e variar os métodos de ensino e dinâmicas das aulas. Focar 
também na melhoria da condição física dos alunos, e não na aprendizagem dos 
desportos.” 
(11AM3)  

“Para tornar a disciplina mais interessante, deveria haver mais diversidade de 
modalidades assim como haver aparelhos de ginástica, deste modo o interesse dos 
alunos vai aumentar porque existem mais variedade de desportos/modalidades.” 
(11AP1) 

“Se tivesse que alterar as aulas de educação física, eu acrescentaria mais modalidades 
a diferentes anos. Tornaria a disciplina menos repetitiva (todos os anos são modalidades 
iguais com exercícios iguais).” 
(11AP4)  
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”Bom, talvez alargar mais o currículo de modalidades abordadas, ou seja, tentar conciliar 
as modalidades bases, como por exemplo, o futsal, o basquetebol, o andebol para 
modalidades menos conhecidas como o badminton, voleibol. Ou então modalidades que 
por um lado são mal vistas pelos alunos, como é o caso da dança ou ginástica”. 
(11GM4) 

 “Eu penso que para tornar as aulas de educação física mais interessante dever-se-ia 
implementar mais e diversificadas atividades lúdicas inerentes à matéria/modalidade em 
questão” 
(11GP3) 

“Para tornar as aulas de educação física mais interessantes eu acrescentaria novas 
modalidades como karaté, judo, taekwondo, ping-pong, pois como todos os anos damos 
as mesmas modalidades, educação física torna-se aborrecida.” 

(11HP2) 

Como conseguimos observar anteriormente, a grande maioria dos alunos aponta 

fatores do currículo para alteração das matérias. Mais de metade dos alunos 

inquiridos (quinze em vinte e quatro) apontam o tema do “Currículo” para uma 

mudança na disciplina. Apesar de não existirem muitos dados para este tema 

em específico, Henrique & Januário (2005), conseguiram observar, no seu 

estudo, que os alunos revelaram desinteresse ao longo dos anos, pela mesmas 

matérias de ensino e que, quando confrontados com modalidades novas, a 

motivação dos alunos tendencialmente é maior. Observamos também, que em 

relação a este tema, tanto os alunos menos dotados, como os mais dotados, 

mudariam a disciplina porque os desportos lecionados são iguais de ano para 

ano. 

5.6. Conclusão 

Depois de analisadas as várias variáveis, podem-se tirar diversas elações sobre 

o estudado. 

 De forma geral, uma percentagem elevada dos inquiridos revela atitudes 

favoráveis em relação à educação física. Estas atitudes são moderadamente 

positivas, sendo que, numa escala de 1 a 5, as médias estão todas perto do 4, o 

que significa uma importância e atitude positivas em relação à educação física. 

Excetuando três questões, todas as outras têm valores acima do 4. Os discentes 

revelaram que gostam da disciplina de educação física, sendo a questão mais 

cotada. Por outro lado, a questão menos cotada é relativa à importância da 
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disciplina em relação às outras, revelando os alunos, que a disciplina não é a 

mais importante para a sua formação global. 

 Comparando os géneros, os alunos do sexo masculino mostram, 

comparativamente aos discentes do sexo feminino, uma atitude mais favorável 

face à educação física. No entanto, os discentes do sexo feminino sentem que o 

professor de educação física faz com que as aulas sejam mais divertidas, 

comparando aos discentes do sexo masculino. 

 No que diz respeito à comparação entre anos de escolaridade, os alunos do 6º 

ano revelaram atitudes muito mais positivas do que os alunos do 11º ano, 

havendo por isso um decréscimo ao longo dos anos de escolaridade. 

 Comparando os alunos mais e menos dotados do 11º ano, existem diferenças 

ao nível de respostas, sendo que alguns alunos menos dotados responderam 

que não mudariam nada, pois não gostavam da disciplina. Apesar dos alunos 

mais dotados referirem que fariam alterações nas aulas, estes revelaram que o 

tempo de aula deveria ser mais longo, ao contrário dos alunos menos dotados. 

Isto pode predizer que os alunos menos dotados não gostam das aulas e por 

isso não querer mais tempo de prática, ao contrário dos alunos mais dotados 

que gostariam de ter mais tempo de aula e que gostariam de alterar sempre algo, 

para que a disciplina se tornasse mais interessante.  

 Tanto os alunos mais dotados, como os menos dotados, alterariam outras 

variáveis, como o incremento de visitas de estudo com vertente desportiva, ou 

palestras com atletas conceituados. Os alunos, em geral, indicaram que as aulas 

deveriam ser mais motivadoras e desafiadoras. Entrando num aspeto 

fundamental, o “Currículo”. Este é sem dúvida, o ponto em que os alunos mais 

versaram. Sejam eles mais ou menos dotados, a grande maioria revelou que 

estar aborrecido, pelos desportos praticados, pois repetem-se de ano para ano. 

Este é o ponto fundamental para o declínio da atitude com o avançar dos anos 

de escolaridade, pois desde tenra idade, os desportos que praticam repetem-se 

anualmente, nunca conhecendo desportos novos e alternativos. 

 Em estudos futuros, é importante que se estude mais afincadamente este tema. 

Já percebemos que as atitudes dos alunos são moderadamente positivas, mas 

também se percebeu com este estudo que esta decresce com a idade. Está na 
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altura de mudar, e é importante que a teoria possa sustentar tomadas de decisão 

em relação ao currículo, pois este é um ponto que os alunos mais apontam para 

o declínio de atitudes face à educação física. 
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6. Conclusões e perspetivas para o futuro 

Nostalgia! É o sentimento que senti no fim de escrever um relatório de estágio 

profissional. Tantas memórias, tantos sentimentos, tantas histórias! Foi o auge 

de um sonho de criança, o de ser professor de educação física. Agora, 

aprisionado na terra da solidão, conheci a sinfonia da incompreensão e a melodia 

das rejeições! Rejeição, por saber que tão cedo não poderei lecionar, pelo menos 

no ensino público. É com um sentimento de tristeza, que vi que milhares de 

alunos estão a ser vítimas de uma educação em crise, pois os professores estão 

a tornar-se em máquinas de ensinar, e os alunos, em máquinas de aprender. E 

como o futuro da humanidade depende da educação, esta está a necessitar de 

consertos, precisa de uma revolução para que os professores sejam valorizados. 

A viagem foi curta, mas o sonho foi vivido intensamente. Além disso foi muito 

rico em aprendizagens! Voltava a viver tudo novamente. Foi um prazer imenso 

educar e formar alunos famintos de novos conhecimentos. Ouve-se dizer que a 

educação nada mais é do que colher com paciência o que semeamos com 

sabedoria. Tenho pena de não ter semeado muito mais, mas também não colhi 

o que deveria ter colhido. Foi um processo demorado, onde os alunos me foram 

entregues em estado muito embrionário, havendo apenas lugar a pequenas 

colheitas. 

É tempo de parar, é tempo de me dedicar a algo que me dê sustento para os 

próximos anos e quiçá, daqui a dois ou três anos iniciar um ciclo de estudos 

superior. Vou aproveitar para trabalhar e para me dedicar à teoria, para que a 

curto prazo, me possa dedicar a investigações mais especificas no âmbito da 

educação ou do treino. Este findar de ciclo não é um adeus, mas sim um até já, 

pois já não me consigo imaginar longe desta mui nobre facultis.
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XXI 
 

Anexos  

Anexo I -Ficha Individual do aluno - Questionário 

 Este questionário foi elaborado com o objetivo de te conhecer melhor, pelo que deves 

ser sincero (a), não existindo respostas certas ou erradas. 

 O teu passado desportivo e histórico clínico serão determinantes para o planeamento 

do processo ensino-aprendizagem e consequente estruturação das aulas, pelo que deves ser 

sempre verdadeiro (a) nas tuas respostas. 

 
I – Identificação do Aluno 
 

Nome: x 
 

Nº de aluno: ___ Curso:_______________________________ 
 

Ano:________ Turma:_______ 

Localidade de habitação: x 
 

Data de nascimento: x 

 
 

AGREGADO FAMILIAR 

Parentesco Idade Habilitação escolar Profissão 
Situação 

profissional 

Eu     

     

     

     

     

     

Os teus pais (Assinala com um X) 
estão ausentes          estão separados          a mãe faleceu          o pai faleceu 
 
 
 
 
II – Prática Desportiva 
 

Já praticaste alguma modalidade desportiva? x 
Se sim, qual? x 
 

Praticaste entre que idades? x 
 

Participavas em competições não oficiais ou oficiais? x 
 

Praticaste de forma federada ou não federada? x 
 

Atualmente praticas alguma modalidade desportiva? x 
Se sim, qual? x 
 

Quantas vezes por semana? x       __Quantas horas por sessão? x 
 



XXII 
 

Costumas assistir a espetáculos desportivos? x 
Se sim, qual ou quais?  
Onde? (Assinala com uma cruz (X))_ Na televisão         x         No próprio local   x               Outro x  

 
 
III – Educação Física 
 

 

Das modalidades que experimentaste: 
 

Quais são as que mais gostas? x 
 

Quais são as que tens mais dificuldades? x 
 

Quais são as que tens menos dificuldades? x 
 

 
 

De acordo com a tua preferência, escolhe as modalidades que gostarias de ver desenvolvidas nas 
nossas aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 
 

Andebol  _____Basquetebol   ______Futebol  ______Voleibol  

(destas escolhe duas) 
 

_____________Atletismo  
 _______________Ginástica  

 

(destas escolhe duas) 

 

Badminton  Natação  Luta  Hóquei  
Orientação  Judo  Tag -rugby  Desporto Adaptado  

Judo  Dança  Jogos Tradicionais  
Atividades de Exploração da 
Natureza 

 
 

(destas escolhe duas) 
 
 

Qual a tua motivação para as aulas de Educação Física (de 1 a 10)? x 
 

 

Qual a tua opinião acerca da Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 
 

- Muito importante 
 

 

- Importante 
 

 

Quais as modalidades que aprendeste em Educação Física até agora? (Assinala com uma cruz (X)) 

Hóquei em patins  Futebol  Basquetebol  Voleibol  Tiro com arco  

Jogos tradicionais  Ginástica  Luta/Judo  Orientação  Patinagem  

Montanhismo/Escalada  Canoagem  Râguebi  Dança  Corfebol  

Ténis de mesa  Andebol  Badminton  Natação  Atletismo  

Softbol/Basebol  Ténis  Golfe  BTT   

Atletismo (Assinala com uma cruz (X) as disciplinas que aprendeste):  
Saltos _______ Lançamentos ___ ____Velocidade _______Resistência ________ Barreiras _____ 
 

Ginástica (Assinala com uma cruz (X) as disciplinas que aprendeste):  
Trampolins _______ Rítmica _________ Acrobática ________ Artística (solo e outros aparelhos) ____ 
 

Outras: _______________________________________________________________________ 
 



XXIII 
 

- Pouco importante 
 

 
 

- Nada importante 
 

 
 

 
Concordas que a classificação desta disciplina, no futuro, não contribua para a média final dos 
alunos? ________ Sim_____ _____________ Não______ 
 

Porquê? x  

 
Consideras a carga horária atual da disciplina: 
 

- Claramente insuficiente 
 

 
 

- Insuficiente 
 

 
 

- Suficiente 
 

 
 

- Adequada 
 

 

- Excessiva 
 

 

- Claramente Excessiva 
 

 
 

 

 

 

Nos intervalos e outros tempos livres entre aulas, praticas alguma atividade física? x 
Qual? x 
 

 
IV – Alimentação e Saúde 
 

 

Caraterísticas que mais aprecias num professor (as 3 mais importantes) (Assinala com uma cruz (X)): 

Companheirismo  Pontualidade  Exigência  Coerência  

Humor  Compreensão  Inteligência  Justiça  

Participação  Outro _ 

O que esperas das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 

Desenvolvimento 
corporal 

 Divertimento  
Conhecimento da 
modalidade 

 
Aprender/Melhorar 
técnicas desportivas 

 

Aumentar o 
espírito de grupo 

 Emagrecer  Relaxar  Melhorar a saúde  

Outro _ 

Que atividades gostarias de praticar na escola além das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 

Torneios  Mini olimpíadas  Desportos Radicais  

Aprender dança  Desportos de Exploração da Natureza  Corta Mato  

Outro ______________________________________________________________________ 

Que refeições costumas fazer? (Assinala com uma cruz (X)) 

Pequeno-almoço  Lanche manhã  Almoço  Lanche  Jantar  Ceia  



XXIV 
 

 

 
 

Tens algum dos seguintes problemas de saúde? 

- Problemas respiratórios (alergias, asma,…) ____Sim     _ Não     _ Quais?   
------- 

- Problemas cardíacos______ Sim________ Não_______ Quais?_______________________________ 
 

- Problemas motores____ Sim_________ Não_______ Quais?________________________________ 
 

- Problemas musculares_____ Sim____________ Não__________ Quais?_______________________ 
 

- Epilepsia_____ Sim____________ Não_______ 
 

Diabetes___ Sim____________ Não_______ 

Problemas de audição__ Sim_____ Não ___ 
 

 

 

 
 

Problemas de visão____ Sim______ Não ___ 
 

Outros_____ Sim__________ Não __________ Quais? _______________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
V – Ocupação dos tempos livres 
 

 

 
 
 

Obrigado pela colaboração! 
 

Se tomas Pequeno-almoço, diz o que ingeres: (Assinala com uma cruz (X)) 

Pão  Cereais  Iogurte  Sumo Natural  Queijo  Fruta  Bolos  

Leite  Outros  x 

A que horas costumas deitar-te? _____22h ______ 23h _______depois das 24h _____ 

Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica? ___________Sim ___ Não ___ 
Se sim, qual? 
 

És alérgico a alguma coisa (ex: medicamento)? ___________Sim ___ Não ___ 
Se sim, qual?_ 
 

Fumas? _______________Sim ___ Não ___ 
Se sim, com que frequência?____ Raramente_______ Semanalmente_________ Diariamente_____ 
 

Como ocupas os teus tempos livres? (Assinala com uma cruz (X)) 

Praticar desporto 
Quantos dias por semana? _                         Quantas horas por semana?  

 
 

Ouvir música  

Navegar na internet  

Ler  

Ver Televisão  

Outros _____________________________________________________________________________ 

Com quem ocupas os teus tempos livres?  
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Anexo II - Planeamento Anual (1º Período) 
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Anexo III - Unidade didática de Basquetebol 
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Anexo IV - Plano de aula de Futebol    
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Anexo V - Cartaz Corta-mato escolar 2016 
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Anexo VI – Cartaz torneio Badescas   
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Anexo VII - Questionário análise extensiva 
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Anexo VIII – Questionário análise intensiva  

 

 


