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RESUMO 
 

 O ano de estágio profissional é o experienciar de toda a formação 

académica vivida anteriormente, onde o estudante, é colocado à prova por ser 

confrontado com a realidade. É neste encontro que o agora professor estagiário, 

vai colocar em prática toda a teoria ouvida até então, dando sentido a tudo o que 

foi apreendido até ao momento. O ano de estágio profissional carateriza-se pela 

diversidade de experiências encontradas e pela transição da teoria-prática, mas 

que, apenas termina com o relatório de estágio. Este documento consiste num 

resumo e num lugar de reflexões e experiências pessoais e profissionais, sobre 

o que foi desenvolvido durante o ano de estágio. O presente relatório de estágio 

é o processo de transformação de uma estudante estagiária, que aconteceu na 

Escola Secundária de Penafiel. Está organizado em sete capítulos distintos: (1) 

a introdução, onde é descrito o propósito do documento; (2) a dimensão pessoal 

onde é descrita uma vertente pessoal da estudante estagiária e sua história com 

o desporto; (3) a dimensão institucional, onde é caraterizado o contexto de 

realização do estágio; (4) o planear para melhor realizar, onde são definidos os 

diferentes níveis do planeamento e de que modo foram concretizados durante 

este ano letivo; (5) da teoria à prática, onde todo o processo de gestão da aula, 

modelos de ensino, instrução e feedback pedagógico, avaliação, observações e 

diários de bordo estão referenciados e explicados; (6) o estudo de investigação, 

denominado “Impacto do uso de um modelo de ensino centrado no professor e 

um modelo de ensino centrado nos alunos no nível motivacional dos alunos na 

unidade didática de dança”; (7) o conviver no meio em que se vive, em que a 

convivência com a comunidade escolar do ano de estágio é descrita; (8) 

perspetivas futuras, onde foi feita uma reflexão geral sobre o ano de estágio e a 

sua importância e; (9) referências bibliográficas e anexos, respetivamente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROFESSORA ESTAGIÁRIA, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 
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ABSTRACT 
 

 The year of professional internship is the experience of all previous 

academic education, where the student put to the test by being confronted with 

reality. It is in this meeting that the trainee teacher, will put into practice a whole 

theory heard until then, giving meaning to everything that has been learned. The 

year of professional internship is characterized by the diversity of experiences 

encountered and the transition from theory to practice, but that only ends with the 

internship report. This document consists in a summary of reflections about 

personal and professional experiences on what was developed during the 

internship year. This report summarizes the process of transformation of a trainee 

student, who happened in the Secondary School of Penafiel. It is organized into 

seven distinct chapters: (1) the introduction, where the purpose of document is 

described; (2) the personal dimension in which one describes a personal aspect 

of the trainee student and her history with the sport; (3) the institutional 

dimension, where the context of the internship is characterized; (4) planning to 

improve achievement, where different levels of planning are defined and how they 

were implemented during this school year; (5) from theory to practice, where the 

whole process of classroom management, teaching models, instruction and 

pedagogical feedback, assessment, observations and logbooks are referenced 

and explained; (6) the research study, entitled "Impact of the use of a teacher-

centered teaching model and a student-centered teaching model on the level of 

student motivation in the dance didactic unit"; (7) to live in the environment in 

which one lives, in which coexistence with the school community in the year of 

internship is described; (8) future perspectives, where was made a general 

reflection of the year of internship and its importance; (9) bibliographical 

references and annexes, respectively. 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

INTERN TEACHER, PROFESSIONAL EXPERIENCE. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este relatório de estágio (RE), foi feito no âmbito no âmbito da unidade 

curricular denominado de estágio profissional (EP), inserido no 2º ciclo de 

estudos em Ensino da Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário, 

pertencente à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Este 

RE foi escrito na primeira pessoa, fundamentado com base em todas as 

experiências e momentos que fui vivendo durante todo o ano letivo, pertencente 

ao ano de estágio. 

O EP consiste, essencialmente, num ano de vivências enquanto pessoa 

e profissional, que nos faz crescer e experimentar a teoria e os conhecimentos 

que, até então, nos foram transmitidos. Baseia-se, essencialmente, numa 

passagem brusca do papel de aluno para o papel de professor, que torna este 

ano num processo desafiante, rico em experiências e, principalmente, um lugar 

de aprendizagem contínua. Por se revelar um processo difícil e de constante 

adaptação, revela-se fundamental existir um acompanhamento ao estudante-

estagiário (EE) no decorrer do EP. Assim, o respetivo EP decorreu na presença 

de um núcleo de estágio (NE) de três elementos, uma professora cooperante 

(PC) e a professora orientadora (PO). O facto destes elementos constituírem 

presenças assíduas durante o ano de EP, levou a que houvesse uma harmonia 

na partilha de preocupações e interesses comuns relacionados com a disciplina, 

e não só. Foi criada uma ligação forte que nos permitiu acompanhar-nos uns aos 

outros durante este ano, lutando em prol do mesmo objetivo, e aparando-nos 

nos melhores e nos piores momentos. 

O presente documento encontra-se organizado em diversos capítulos que 

procuram espelhar as experiências vivenciadas ao longo do EP. Após uma breve 

introdução ao documento, o primeiro capítulo, denominado dimensão pessoal, 

refere-se a uma descrição bibliográfica da minha pessoa enquanto estudante e 

acompanhante assídua do desporto. O segundo, a dimensão institucional, 

consiste na caraterização do meio em que decorreu o ano de estágio, proferindo 

individualmente a escola e cada uma das turmas a que foram lecionadas as 

aulas. O terceiro capítulo desenvolve informação de relevo sobre a conceção, os 
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Programas Nacionais de EF, o planeamento e os seus diferentes níveis, no qual 

se procura explicitar de que forma foram utilizados no decorrer do ano letivo. O 

quarto capítulo foi designado “da teoria à prática” e revela-se o lugar onde todo 

o processo de ação do professor estagiário foi descrito ao nível da gestão da 

aula, dos modelos de ensino aplicados, da instrução e feedbacks pedagógicos 

(FB) utilizados na aula, da avaliação que foi concretizada, das observações 

formais e informais realizadas ao longo do tempo e dos diários de bordo 

realizados em jeito de reflexão. O quinto capítulo diz respeito ao estudo de 

investigação-ação realizado sobre um tema do meu interesse intitulado “Impacto 

do uso de um modelo de ensino centrado no professor e um modelo de ensino 

centrado nos alunos no nível motivacional dos alunos na unidade didática de 

dança”. O capítulo número seis refere-se à relação existente com a comunidade 

ao longo do EP e descreve as atividades realizadas junto do grupo de EF e do 

meio escolar, das quais marquei a minha presença. Finalmente, o último capítulo 

encontra-se relacionado com as perspetivas futuras. Este diz respeito às 

expectativas esperadas após o ano de estágio, uma reflexão sobre o aquilo que 

se espera enquanto profissional docente.  

Concluindo, este documento consiste num resumo do caminho percorrido 

durante este ano de estágio, caraterizado pelo início da função de professora e 

o final da vida de estudante. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

 

2.1. Apresentação 
 

 Ana Rita Pereira Vieira, o meu nome. Sou daquelas pessoas que gostava 

de remover um dos nomes que me atribuíram quando nasci, na tentativa do 

“Ana” se desvanecer pura e simplesmente, sem que ninguém o associasse à 

minha pessoa. Tenho 23 anos e nasci na cidade de Penafiel, de onde sou natural 

e onde fui ganhando anos de vida até então.  

 Foi nesta maravilhosa cidade que fui construindo a minha vida académica 

até ao 12º ano. Comecei na Escola Básica 2/3 de Penafiel nº2, na qual completei 

o 2º e 3º ciclos e onde rapidamente o gosto pelo desporto se começou a fomentar 

dentro de mim. A culpa foi do primeiro professor de EF com que me deparei. 

Lembro-me de ser uma criança que adorava socializar com os outros, de 

facilmente me distrair durante as aulas em contexto de sala de aula e de, 

contrariamente às restantes disciplinas, ser a mais aplicada, a mais atenta e a 

mais motivada nas aulas de EF. Desde tenra idade que me faziam a pergunta 

de sempre “o que queres ser quando fores grande?” e à qual eu inevitavelmente 

respondia “Professora de EF”. De entre pessoas que atravessam momentos de 

dúvidas sobre o caminho a seguir na vida adulta eu, certamente, não fui uma 

delas. 

 O meu ensino secundário foi muito feliz, pelo menos na sua grande 

maioria. Este decorreu na Escola Secundária Joaquim de Araújo (Penafiel) sobre 

a qual os elogios eram raros. Honestamente, não me importei acerca da 

reputação que a respetiva escola detinha e escolhi matricular-me neste contexto, 

o qual não me deu nem um motivo de queixa. Segui a área das Ciências e 

Tecnologias por ser a que mais se adequava para aquela que era a minha 

intenção de estudos, sem imaginar o quanto ia detestar a Matemática e a Física 

e Química que me aguardavam. No que diz respeito ao apoio familiar, nem 

sempre estes entenderam a minha vontade em seguir a área das Ciências do 

Desporto. Vivenciei uma certa resistência por parte da minha família quando eu 

continuava a afirmar que as Ciências do Desporto eram a minha vocação e que 
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nenhuma outra área fazia parte das minhas intenções. Sei que queriam o meu 

bem, que a maior preocupação era a falta de emprego que já se adivinhava e 

que se tem vindo a confirmar ao longo dos anos. Não tremi em nenhum 

momento, não repensei, não refleti, não reconsiderei. Nada, rigorosamente 

nada. Foi nesta altura que descobri o quão persistente me tinha tornado e o quão 

bem os meus pais me tinham ensinado a não desistir daquilo que se quer. Fui 

tão boa a fazê-lo que venci, venci e ingressei no Instituto Superior de Ciências 

da Saúde do Norte na Licenciatura em Atividade Física, Saúde e Desporto. Casa 

a que estou eternamente grata por tudo o que me ensinou, onde fui tão feliz. 

Pese embora não seja uma instituição reconhecida na área do Desporto, foi 

capaz de me dar uma formação à altura que me deixou mais preparada para 

este mestrado do que eu mesma estava à espera. Considero que este percurso 

foi capaz de me dar autonomia enquanto estudante, ajudando-me a desenvolver 

uma melhor capacidade de trabalho. Foi, ainda, nesta instituição que fui 

construindo uma bagagem teórica no que concerne ao desporto e à atividade 

física. 

 Matricular-me na FADEUP foi seguramente uma daquelas situações que 

sabemos que independentemente de tudo, um dia ela terá que acontecer. Desde 

sempre que para mim foi um objetivo traçado a cumprir e desde sempre houve 

o desejo e a ânsia de esta ser a minha casa. As minhas expectativas em relação 

a esta instituição eram muito elevadas. Tanto em relação à qualidade de ensino 

que prevalecia dentro da mesma, como pelas instalações e oportunidades que 

os alunos tinham a possibilidade de usufruir. Felizmente fui capaz de obedecer 

ao que o meu coração me mandou. Foi no ano de 2015 que integrei esta família 

do Desporto, onde passei um primeiro ano longo de trabalho árduo. Trabalho 

esse que decididamente não me deixou vencer pelo cansaço e pelo amor ao que 

faço, trabalho que valeu cada segundo. Conto agora terminar o segundo ano 

nesta casa, que me deu e dará momentos para a vida.  

 

“A felicidade não consiste em fazer o que gostamos, 

 mas em gostarmos daquilo que fazemos” (Noel Clarasó). 
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2.2. A minha relação com o Desporto  

 

 Eu e o desporto criamos uma relação “amorosa” desde cedo. Esta relação 

começou logo no 1º ano de escolaridade, onde comecei a praticar natação e 

para a qual me apercebi que tinha muitas apetências. Nesse tempo, recordo-me 

de o meu professor me destacar dos restantes alunos da turma, colocando-me 

numa pista à parte juntamente com um colega que já era atleta federado. Pouco 

tempo depois, convidou-me para começar a fazer parte da equipa de natação, 

convite este que, infelizmente, não aceitei. Ainda assim, foi durante quatro anos 

que esta modalidade fez parte do meu dia-a-dia. Acabada a história com a 

natação, a minha história de amor com o desporto estava longe de terminar. 

 Seguiu-se a ginástica artística. Surgiu inesperadamente, sem ser minha 

intenção. O meu primeiro professor de EF estava a formar um grupo de 

participantes de ginástica e, através das aulas, convidou-me a experimentar. 

Durante um ano fui capaz de fazer aquilo que nunca imaginei fazer: espargatas, 

flicks, aranhas, saltos de mãos, rondadas. Gostava e gosto muito da ginástica, 

mas confesso que não foi o amor da minha vida. Entre amores e desamores, o 

atletismo apareceu. Depois de ter vencido corta-matos na escola, a proposta de 

entrar para equipa de atletismo do Penafiel FC apareceu de alguém inesperado, 

alguém desconhecido que tinha estado a assistir uma das provas em que 

participei. Dei uma chance. Contudo, precisei, apenas, de participar numa prova 

para perceber que não era o tipo de desporto que eu queria. 

 Surgiu a proposta do andebol, pelo mesmo professor de EF (esta que 

tinha sido a modalidade por ele praticada). Para além da proposta para eu 

integrar um grupo de participantes, esta consistia, ainda, em conseguir arranjar 

amigas e/ou colegas suficientes para formar uma equipa.  Dito e feito. No ano 

seguinte éramos atletas federadas do ADP (Associação Desportiva de Penafiel) 

onde nos mantivemos durante os oito anos seguintes. Finalmente tinha 

encontrado o meu grande amor! Comecei como infantil B e terminei como sénior. 

Uma relação terminada de forma forçada. A maioria da equipa entrou na 

faculdade e tinha que ir morar para longe, o que nos deixava completamente 
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desfalcadas. Por essa razão, vimo-nos forçadas a terminar aquilo que tínhamos 

construído juntas. 

 Até hoje, o facto de ter deixado de praticar a modalidade precocemente é, 

com certeza, uma das minhas maiores tristezas e uma das coisas que me faz 

mais falta. Porém, estou a tentar que tal desfecho se torne num final feliz. Tenho 

composta a ideia de continuar, um dia mais tarde, ligada à modalidade como 

treinadora. Espero que a vida me dê a oportunidade de cumprir este sonho e de 

me voltar a relacionar com aquilo que até hoje me fez mais feliz. 

 

2.3. Expectativas para o ano de estágio 

 

 Ansiedade, segundo o dicionário de Língua Portuguesa, é definida pelo 

estado de “comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa se suceda ou 

não” e consiste, ainda, no “sofrimento de quem espera o que é certo vir, 

impaciência”. Depois de analisada esta definição, seguramente que encontrei a 

palavra que melhor descreve o meu sentimento pré-estágio. Era realmente 

assim que me sentia. Ansiosa com o que ia aparecer, ansiosa com o que podia 

ou não acontecer, ansiosa pela forma como ia decorrer, ansiosa por saber se iria 

ser capaz.  

 Uma das maiores dúvidas que senti antes de iniciar este processo foi 

saber se estaria preparada para enfrentar uma turma, mostrando confiança em 

mim própria enquanto professora. Questionava-me, vezes sem conta, sobre qual 

seria a probabilidade de fazer a passagem do papel de aluna para o papel de 

professora, de forma bem-sucedida. Para mim era insano. Acredito, piamente, 

que a experiência é a base da qualidade do que se faz, e, a este respeito, a 

experiência que detinha era muito reduzida. Queria ensinar os meus alunos com 

qualidade, mas seria isso possível? 

 Sentia muitas inquietações. O conhecimento do conteúdo era 

decididamente uma delas. Por muitos anos que tenha estudado, a teoria é tanta 

que no momento de a colocar em prática parecem surgir inúmeras fragilidades 
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que colocam em causa a nossa competência. Não porque não se conheça, mas 

porque a falta de confiança e o nervosismo iniciais aparentam desvanecer o 

conhecimento adquirido até então, quase como se de uma limpeza cerebral se 

tratasse. E qual seria a imagem que um aluno teria de um professor que não lhe 

sabia responder a determinada questão? Esta era uma situação que, só de 

pensar ser possível acontecer, me fazia sentir um medo desmedido. 

 Durante o ano de estágio, somos acompanhados de perto pelo PC e pelo 

PO (da faculdade). Este era mais um fator a coadjuvar toda a ansiedade que 

sentia antes de iniciar este processo. Por isso, aguardava expectante para 

conhecer as suas identidades e a sua forma de ser. Só esperava que fossem 

duas pessoas que me ajudassem, acompanhassem e me orientassem do melhor 

modo possível para este ano. Porque era realmente isso que eu precisava. De 

alguém que fosse capaz de me criticar construtivamente, sempre que eu errasse 

ou agisse menos bem, e de alguém que que me colocasse a fazer melhor e a 

experimentar sem medos. 

 Uma das últimas expectativas criadas na minha cabeça foi, claramente, a 

relação que ia possuir com os meus alunos e colegas de trabalho. Os meus 

alunos, porque podiam não me levar de modo sério, por ser do conhecimento 

deles a palavra “estagiária”, e porque a palavra professora não vinha só na 

apresentação que lhes ia ser feita. A diferença etária entre nós seria tão reduzida 

que o respeito poderia estar em causa, quase de forma automática. Tinha a 

perfeita noção de que se os alunos não criassem empatia comigo, o meu ano de 

estágio seria muito mais complicado do que aquilo que se avizinhava. Quanto 

aos meus colegas do departamento de EF, as expectativas eram outras. 

Perspetivava que os professores de EF se apresentassem como um grupo unido, 

que conviviam uns com os outros em grande parte do seu tempo e que tudo era 

“um mar de rosas” no seio da disciplina. 

 As expectativas que se criam para o EP são quase uma rotina entre os 

estagiários. Qualquer pessoa que se encontre numa transição do ensino superior 

para uma realidade profissional acaba por criar pensamentos positivos e 

negativos, provenientes do desconhecimento sobre aquilo que pode acontecer. 
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Deste modo, considero que as expectativas já fazem parte do processo e devem 

continuar a fazê-lo. Isto porque a passividade antes de um ano de estágio, nunca 

pode ser um bom indicador daquilo que está para vir. 
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3. DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1. Entendimento de Estágio 

  

O EP é uma experiência que permite aos professores estagiários 

imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as 

suas normas e valores, hábitos, costumes e práticas que comprometem o sentir, 

o pensar e o agir de uma determinada comunidade específica. Paralelamente a 

isto, acredita-se, ainda, que é nos contextos de ensino gerais, juntamente com o 

contacto diário com os professores mais experientes, que os futuros professores 

estagiários aprendem na generalidade os elementos que fazem parte da vida de 

um professor. 

 Na FADEUP, o EP encontra-se organizado segundo orientações legais, 

funcionais e institucionais. O regulamento do EP (Matos, 2014b) refere que este 

processo cumpre com diretrizes legais do Decreto-lei nº74/2006 de 24 de março 

e do Decreto-lei nº43/2007 de 22 de fevereiro. Estas orientações surgem com a 

intencionalidade de uniformizar os estágios realizados nas demais instituições e 

como um guia que permite ao EE direcionar o seu desempenho. O EP ocorre no 

2º ano no Ciclo de Estudos do Mestrado em Ensino da EF nos Ensinos Básico e 

Secundário perspetivando a obtenção da habilitação profissional para a prática 

docente.  

Este ciclo, segundo as normas orientadoras (Matos, 2014), visa uma 

integração no exercício da vida profissional de uma forma progressiva, orientada 

e supervisionada em contexto real, desenvolvendo competências profissionais 

que promovam, entre os futuros docentes, um desempenho crítico e reflexivo, 

capaz de responder aos desafios e exigências que a profissão impõe. Para que 

esta prática seja passível de ser concretizada, a FADEUP reúne diversas escolas 

cooperantes que apoiam o processo, juntamente com o professor cooperante 

pertencente a cada uma delas. O EP abarca, também, a realização de um 

relatório final de estágio, que é orientado por um docente (professor orientador) 

da faculdade. 
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No âmbito de uma prática uniforme para todos, ao EE compete: a 

lecionação das aulas à sua turma residente e à turma partilhada, a realização do 

seu planeamento, a construção do projeto de formação individual, a estruturação 

de um portefólio de estágio que deve ser constantemente atualizado, a 

observação das aulas dos colegas do NE e da PC, uma participação ativa nas 

reuniões das turmas e nas atividades realizadas na escola nos demais 

departamentos se necessário, assessorar os trabalhos da direção de turma, 

participar numa das atividades do deporto escolar e por fim, elaborar e defender 

o relatório final de estágio. O PC é responsável por proceder à programação das 

atividades do NE, colaborar com o PO na orientação dos futuros professores, 

orientar os estagiários em todas as burocracias e atividades que ocorrem na 

escola, ajudar na integração dos EE na comunidade escolar, supervisionar a 

lecionação das aulas e avaliar individualmente cada um dos EE atribuindo-lhe 

uma classificação. Finalmente, ao professor orientador é atribuída a 

responsabilidade de dar cumprimento ao regulamento do EP, ajudar o estudante 

EE a realizar o projeto de formação individual, observar algumas aulas do EE, 

supervisionar a prática educativa dos EE em todas as áreas de desempenho, 

propor uma classificação para o desempenho da PES, reunir com os EE e com 

a PC, participar nos ciclos de formação dos estagiários realizados na FADEUP, 

colaborar na realização do plano de formação dos PC, orientar construtivamente 

a realização do RE e integrar no júri das provas públicas. 

Resumindo, o EP é um processo proporcionador de aprendizagem, cuja 

responsabilidade de se assumirem como produtores da sua própria profissão 

caberá aos estudantes-estagiários. Isto não deve ser visto como uma meta já 

alcançada, mas sim como uma linha de partida para uma vida profissional futura 

de sucesso. É o último passo antes do tiro de partida para a formação de um 

professor competente e, ao mesmo tempo, a chegada à meta na concretização 

da vida académica enquanto estudante. 
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3.2. A escola 

 

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, a escola é uma “instituição 

que tem o cargo de educar, segundo programas de planos sistemáticos, os 

indivíduos nas diferentes idades da sua formação…”, a qual inclui uma equipa 

formada por alunos, professores e inúmeros funcionários nas demais áreas do 

estabelecimento de ensino. Lendo esta definição, rapidamente nos ocorre a 

existência de rotina, de algo que está estruturado para funcionar daquela forma, 

que acontece inevitavelmente daquele modo, de algo simples. A escola 

enquanto organização caracteriza-se por ser tudo menos algo simples. A 

principal função da escola passa por formar futuros cidadãos que devem sair 

preparados para participar conscientemente na sociedade em que vivem. Não 

será este um dos objetivos mais difíceis de se alcançar? Isto implica um 

compromisso forte, na medida em que é necessário desenvolver seres humanos 

de forma holística, o que implica honestidade, seriedade e competência no 

âmbito de todo o processo. 

A Escola Secundária de Penafiel (ESP) foi o palco que possibilitou a 

vivência e o desenrolar do meu EP. Situa-se na rua Dr. Alves Magalhães, numa 

zona característica da cidade, conhecida pelo Sameiro, que se localiza numa 

das áreas mais altas da zona. Esta escola sofreu grandes remodelações, que se 

iniciaram no ano 2009, as quais concederam à escola uma arquitetura moderna 

e que permitiu a criação de novos espaços para os alunos e professores. 

Esta organização acolhe três ciclos de estudos, nomeadamente o 3º Ciclo, 

o Ensino Secundário e o Ensino Profissional. O ensino Secundário engloba os 

quatro cursos científico-humanísticos: o curso de Ciências e tecnologias, no qual 

se nota a grande predominância de alunos, o curso de ciências 

socioeconómicas, o curso de línguas e humanidades e o curso de artes visuais. 

Já o ensino Profissional apresenta uma oferta educativa baseada em cinco 

opções distintas: contabilidade, análise laboratorial, energias renováveis, gestão 

e programação de sistemas informáticos e auxiliares de saúde. São cerca de 

2215 alunos que constituem a escola durante este ano letivo, em que 655 alunos 



12 
 

compõem o 3º ciclo e 1560 fazem parte do ensino secundário. Importa, ainda, 

mencionar que a oferta educativa não foi suficiente para o número de alunos que 

tinham intenção de se matricular na escola, uma vez que cerca de 400 alunos 

não puderam ver o seu desejo de estudar neste contexto de ensino por não 

terem vaga. 

Existem vários projetos que foram abraçados pela escola, 

nomeadamente, a educação para a saúde, a educação para a cidadania, a 

educação ambiental e alguns projetos relacionados com a segurança dos 

alunos. Este último, engloba algumas atividades que estão previstas no plano de 

atividades da instituição, que vão permitir aos alunos um ganho no conhecimento 

relativo à sua segurança e à dos outros. Aqui fala-se de educação rodoviária e 

do exercício de simulação de uma evacuação de emergência dos vários espaços 

da escola. 

Ao nível das instalações da escola, o panorama é dos melhores que se 

pode imaginar. Existem dois pavilhões de salas de aula que incorporam 

secretaria, reprografia, cantina, sala de alunos, sala de professores, bar e 

esplanadas. No domínio dos espaços desportivos, a comunidade escolar pode 

usufruir de um pavilhão com um campo de futsal e 6 tabelas de basquetebol 

(este tem que estar sempre divido em três, devido ao elevado número de alunos), 

uma sala de ginástica, quatro balneários femininos e quatro masculinos. No 

exterior dispomos, ainda, um campo de futebol, uma caixa de saltos e dois 

campos de ténis. Adicionalmente, com a apoio da câmara municipal, a escola 

tem, ainda, a hipótese de utilizar um campo sintético, que existe logo abaixo da 

localização da escola, bem como, as piscinas municipais para as aulas de 

natação. Obviamente que, para que ocorra uma utilização harmoniosa destes 

espaços, a existência de um roulement cuidado e pensado torna-se fundamental 

para que tudo funcione da melhor forma durante todo o ano letivo. 
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3.3. As turmas 

 

3.3.1.Turma residente 

 

O 11ºC foi a turma residente a quem me competiu lecionar as aulas do 

ano letivo 2016/2017. Não podia ter expectado melhor. Entre mil e um momentos 

de azar que me costumam acontecer, esta foi claramente uma das minhas marés 

de sorte. Uma vez que considero que o ser humano deve ter um processo de 

ensino-aprendizagem o mais individualizado possível, devido às caraterísticas, 

personalidades e carências de cada um, a melhor forma de o fazer foi proceder 

à realização de um questionário que me desse uma informação mais detalhada 

sobre os alunos. Desse modo, juntamente com o NE, procedemos à realização 

de um questionário para aplicarmos na primeira aula do ano letivo.  

A turma residente (11ºC) caracteriza-se por ser uma turma pertencente 

ao Curso científico-humanístico de ciências e tecnologias, a qual inicialmente 

apontava para possuir uma constituição de 27 alunos, mas que acabou reduzida 

a 21. Destes, contam-se 12 alunos do género feminino e 9 do género masculino. 

As suas idades estão compreendidas entre os 15 e os 17 anos. 

 

No inicio do EP, a informação que dispunha relativamente a este contexto 

de ensino era bastante positiva. Tratava-se de uma turma onde a maioria dos 

alunos se destacava pelo bom aproveitamento nas mais diversas disciplinas, as 

quais apresentavam, de igual modo, um comportamento regular e exemplar. Ao 

nível da EF, o panorama não se modificava, facto que se espelhava em notas 

relativas ao ano anterior a variar entre o 16 e 20. Neste sentido, as expectativas 

relativamente ao EP e à minha turma residente aumentaram exponencialmente. 
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Gráfico 1. Notas dos alunos do 11ºC no ano letivo 2015/2016. 

A nível motor, o 11ºC caracterizava-se por ser uma turma muito 

heterogénea. Existem grandes diferenças entre os níveis em que a turma se 

encontrava nas mais variadas modalidades, o que acabou por dificultar o 

planeamento do processo de ensino-aprendizagem. Relativamente ao domínio 

cognitivo, de um modo geral todos mostravam ter conhecimentos base sobre as 

demais modalidades, à exceção de algumas lacunas que surgiam 

esporadicamente em conteúdos e regras mais complexas. Já no que concerne 

ao domínio sócio-afetivo, notavam-se a formação de alguns grupos dentro da 

turma ainda assim, a turma mantinha um bom relacionamento. 

A relação com o desporto de cariz organizado/federativo foi um dos 

aspetos que achamos importante ter em consideração. Por isso, procuramos ter 

conhecimento sobre quais os alunos da turma que praticavam desporto no seu 

dia-a-dia e quais as modalidades em que estavam integrados. Esta turma 

possuía cerca de 11 alunos que praticavam desporto federado, o que quer dizer 

que mais de metade da turma possuía hábitos e rotinas no âmbito da atividade 

física. Contava-se uma atleta federada no voleibol, uma aluna no ciclismo, um 

aluno no basquetebol, três a frequentar a natação, uma aluna federada no 

andebol, um aluno no futsal e três no futebol. 

0

2

4

6

8

10

16 17 18 19 20

Notas EF no ano anterior

Notas EF no ano anterior



15 
 

 

Gráfico 2. Modalidades praticadas pelos alunos do 11ºC fora do horário escolar. 

 

Como professora tive que adotar cuidados acrescidos com alguns alunos 

da turma. Existiam vários alunos que apresentavam alguns problemas de saúde, 

mais concretamente: dois alunos com asma, um aluno epilepsia, um aluno com 

problemas no pulmão, um aluno com eczema e miopia, uma aluna com alergias 

e um aluno com um problema no coração. Por este motivo, a minha atenção teve 

que ser redobrada com estes alunos, levando-me a adotar uma postura mais 

cuidada com sua participação em determinados exercícios. 

 

3.3.2. Turma partilhada 
 

 A turma partilhada, a qual o NE ficou encarregue de lecionar as aulas, era 

uma turma de 6ºano que não pertencia à ESP, uma vez que esta apenas engloba 

o 3ºciclo e ensino secundário. Por essa razão, a nossa atuação junto do 2ºciclo 

decorreu na Escola Básica 2/3 D. António Ferreira Gomes, situada em Penafiel. 

O 6ºF era constituído por 25 alunos, em que 7 alunas eram do género feminino 

e os restantes 18 alunos eram do género masculino. 

 No que concerne ao domínio motor, a turma caraterizava-se por ser 

bastante heterogénea pela existência de alunos com muitas dificuldades ao nível 

da coordenação e por ter na sua constituição um aluno que apresentava algumas 

deficiências físicas, mas que, ainda assim participava na aula. 
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 Relativamente ao domínio cognitivo, apesar da maioria dos alunos 

apresentarem alguns conhecimentos sobre as várias modalidades abordadas, 

também se notou por parte de alguns um grande desconhecimento ao nível de 

conteúdos, habilidades, execução e regras.  

 Dentro do domínio sócio-afetivo era percetível uma boa relação dentro do 

grupo, apesar de pequenas desavenças que iam ocorrendo nas aulas entre 

alguns alunos em situações de derrota. Ainda no que concerne a este domínio, 

existia um caso específico de um aluno que tinha a doença de asparger, e que 

apresentava dificuldades significativas na interação social e comunicação não-

verbal, além de padrões de comportamento repetitivos e interesses restritos. Em 

situações de crises que este aluno apresentava, tornava-se muito complexo 

conseguir lidar com ele e trazê-lo de volta para aula pelo que, apenas a mãe 

seria a única que o conseguia fazer, tendo que se deslocar até à escola aquando 

da ocorrência destas situações. 

 É importante, ainda, referir a situação especial de um aluno desta turma 

que apresenta problemas graves de saúde. Este aluno vivia apenas com um 

terço dos pulmões a funcionar e estava sujeito a um tratamento diário realizado 

no hospital todas as manhãs pelas 6h00. Foi-nos alertado para o facto do aluno 

não realizar as aulas, mas de vez em quando estar presente, assistindo às 

mesmas. Devido à fragilidade do aluno, este fazia-se acompanhar sempre por 

uma máscara para evitar o contacto com os pós e o ar poluído, dada a facilidade 

que apresenta no desenvolvimento de alergias e infeções respiratórias e 

pulmonares, correndo um risco de vida diário. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-verbal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-verbal
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4. PLANEAR PARA MELHOR REALIZAR 
 

 4.1. A Conceção  

 

Uma das primeiras e mais difíceis tarefas do professor estagiário passa 

pela conceção e planeamento anual (PA) do processo de ensino-aprendizagem 

a desenvolver nesta viagem que será “a viagem das nossas vidas”. Segundo 

Bento (2003), a conceção é uma tarefa de grande relevância na primeira fase da 

atividade do professor, pelo que deve ser colocado um rigor e cuidado especiais 

nesta preparação consciente do ensino. Para isso, é necessário antecipar um 

planeamento que servirá como suporte fundamental para o ato pedagógico, com 

o objetivo de minimizar falhas e proporcionar aos alunos um ensino sistemático, 

sequencial e de qualidade, procurando a eficiência que este deve possuir. De 

acordo com Graça (2001), “as conceções que os professores possuem acerca 

dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se 

no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”. Por isso, 

afim de melhor conceber e projetar uma atividade de ensino apropriada e 

adaptada às condições gerais e locais da educação, ao currículo do aluno no 

que se refere à disciplina de EF e às suas caraterísticas individuais, é necessária 

a realização de uma análise: dos planos curriculares, tendo em atenção as 

competências gerais e específicas enumeradas e pretendidas pela escola em 

função de cada uma das matérias; dos programas nacionais de EF onde são 

apontadas finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas, 

divididos pelos distintos anos de escolaridade e pelas respetivas modalidades; 

do contexto cultural em que se está inserido; e dos saberes próprios exigidos 

pela disciplina de EF. Assim, afim de melhor conseguir preparar o meu processo 

de ensino-aprendizagem, comecei por mergulhar na leitura dos demais 

documentos acima mencionados com o intuito de arrecadar toda a bagagem de 

conhecimento necessária, que me permitisse começar a planear o ano que 

advinha. A primeira tarefa consistiu na análise de um documento de cariz mais 

geral, nomeadamente o Projeto Educativo da ESP, o qual me deu uma 

informação mais pormenorizada dos recursos materiais e humanos existentes, 
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bem como uma definição de objetivos e princípios pela qual a escola se orientava 

para a atividade educativa. De seguida, o foco esteve na análise e interpretação 

de vários documentos que foram construídos pela comunidade educativa, nos 

quais foram definidos objetivos mínimos para o ensino de cada modalidade a 

abordar no âmbito da unidade curricular de EF. O Regulamento da respetiva 

disciplina constatou-se um documento de análise obrigatória, uma vez que 

determinava as regras fundamentais a serem respeitadas tanto pelos docentes 

como pelos alunos, a nível de materiais e instalações, bem como os horários a 

cumprir, regras estas que concorriam para que o ano letivo decorresse de modo 

harmonioso e sem complicações. Finalmente, procedeu-se à análise dos 

Programas Nacionais de EF, neste caso do ensino secundário, os quais 

forneceram informação relevante e norteadora sobre a matéria de ensino a 

abordar no 11º ano, bem como algumas nuances sobre qual o nível em que os 

alunos se deveriam encontrar nas diversas temáticas de ensino. 

 

4.1.1. Os programas de EF: A Bíblia Sagrada 

  

Os Programas Nacionais de EF são (ou deveriam ser) um guião que 

auxilia o respetivo professor no processo de ensino-aprendizagem, tendo em 

vista o fator qualidade e eficácia que o carateriza. Porém, a maior dificuldade 

não está em analisar o programa, mas sim colocá-lo em prática. Tal como se 

pressupõe da palavra “nacional”, é algo que está generalizado aos alunos de 

todo o país quase que esquecendo as diferenças abruptas que existem nos mais 

diversos contextos de ensino.  

 A disciplina de EF tornou-se obrigatória para crianças desde tenra idade, 

pelo que ganhou o seu lugar no 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário. 

Por esta razão, o programa está dividido por ciclos, dirigindo os seus objetivos, 

finalidades, conteúdos e indicações metodológicas a cada um deles. Uma vez 

que a minha turma residente era do 11º ano, foi sobre o programa do ensino 

secundário que me debrucei. Num olhar atento sobre o mesmo, verificamos que 

os principais objetivos passam por: garantir que o aluno pratique atividade física 



19 
 

corretamente motivada, qualitativamente adequada e em quantidade suficiente; 

promover a autonomia do aluno através da atribuição de responsabilidades; 

valorizar a criatividade do aluno pela promoção e aceitação das suas iniciativas; 

e orientar o aluno para uma socialização com os outros, especialmente em 

situações de competição entre equipas. Para que estes objetivos sejam 

cumpridos, as escolas devem favorecer e ceder condições que permitam ao 

professor lecionar a disciplina, e aos alunos beneficiar da mesma, tal como 

padece o seu direito. O programa de EF do ensino secundário está dividido em 

três grandes domínios: a atividade física, que integra uma área de atividades 

físicas desportivas decomposta em várias subáreas: (1) atividades rítmicas 

expressivas, (2) jogos tradicionais e populares, (3) atividades de exploração da 

natureza; a aptidão física, que se volve ao desenvolvimento das capacidades 

motoras; e os conhecimentos que se reportam aos saberes sobre os processos 

de elevação e manutenção da condição física e, à interpretação dos contextos 

onde se realizam as atividades físicas. 

 No que diz respeito ao 11º ano, deve fazer-se uma abordagem dos jogos 

desportivos coletivos, da ginástica, do atletismo, da dança e de outras que serão 

opcionais. Assim, existem matérias que são consideradas nucleares, comuns a 

todas as escolas, e existem as matérias alternativas que podem ser ou não 

abordadas. Nas matérias alternativas padecem os níveis introdutório, elementar 

e avançado para cada uma, já que podem ser lecionadas modalidades que 

podem nunca ter sido abordadas em anos anteriores. Uma das particularidades 

dirigida aos alunos do 11º ano através do programa nacional é o poder de 

decisão que lhes é dado. Os alunos deste ano, assim como os de 12º ano, 

podem escolher as modalidades que gostariam de ver abordadas, sendo que as 

opções incluem: dois desportivos coletivos, ginástica ou atletismo, dança 

(obrigatório) e duas opcionais, dependentes das condições materiais existentes 

na escola. Esta dádiva de possibilidade de escolha pretende que os alunos 

tenham oportunidade de escolher aquilo que mais gostam, na tentativa de os 

motivar automaticamente para as aulas da disciplina.  

 Segundo Jacinto et al. (2001), embora os programas devam ter um papel 

estruturante na atuação do professor, não devem substituir a sua capacidade de 
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atuação pedagógica no que diz respeito à seleção, definição de objetivos e os 

níveis de exigência tático-técnicos a aplicar na turma em questão. O intuito da 

criação dos programas nacionais de EF passa por tentar igualar entre as 

inúmeras escolas do país os conteúdos a lecionar. A única forma para existir 

uma coerência na atividade dos professores de EF é tomar os alunos como os 

principais indicadores que servirão como orientação para a sua prática, não 

esquecendo que a capacidade de traçar objetivos e selecionar as melhores 

opções pedagógicas e metodológicas parte do professor, na tentativa de 

corresponder aos objetivos do programa. 

 Resumindo, podemos partir do pressuposto que os programas nacionais 

de EF são “a bíblia sagrada” que deve servir como orientadora do nosso 

caminho, a fim de nos indicar uma direção geral do desenvolvimento dos alunos. 

Essa informação é-nos dirigida através de competências que os alunos devem 

adquirir em cada um dos anos de escolaridade em que se encontram. No 

entanto, entre a teoria e a prática encontra-se uma distância considerável, pelo 

que a adaptação dos conteúdos dos programas nacionais ao contexto real 

inerente ao processo de ensino-aprendizagem é maior do que aquilo que se 

imagina.  

 

“Depois desta avaliação, estou completamente perdida e sem saber o 

que fazer. O programa pede que se chegue ao 4x4 no 11ºano, acho 

fantástico, mas, dei conta que a grande maioria da turma nem o 2x2 é 

capaz de realizar. Agora não sei por onde começar, mas, tenho a certeza 

que vou ter um longo fim de semana. Na minha cabeça só surgem duas 

questões: "devo seguir o programa à risca sabendo que eles não estão 

nem perto do que é pedido?" ou "devo preocupar-me exclusivamente com 

os meus alunos e ensinar-lhes aquilo que ainda não sabem?".” 

Diário de bordo nº5, semana de 26 a 30 de setembro 

 

Depois da primeira avaliação diagnóstica (AD) que fiz aos meus alunos 

do 11ºC, percebi que orientação da “bíblia sagrada” em vez de me orientar, só 
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me desorientou. A fim de encontrar um caminho a seguir, explicarei na secção 

“Programas nacionais de EF versus Realidade” todas as pedras que apareceram 

no caminho. 

 

4.2. O planeamento 

 

Segundo Mesquita (2005), o ato de planear consiste em delinear aquilo 

que tem que ser realizado, de que modo deve ser feito e quem é que o deve 

realizar. Neste sentido, o planeamento consiste numa atividade que antecede a 

realização e a prática do ensino, construída sobre informações previamente 

recolhidas através da análise de documentos fundamentais. Por isso, tal como 

afirma Bento (2003, p.15), o planeamento “é o elo de ligação entre as 

pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas, e a sua realização prática”. Assim, é durante o planeamento que o 

professor de EF deve ter em atenção se a definição de objetivos está adequada 

às necessidades integrais dos alunos, aos recursos materiais disponíveis, ao 

contexto em que se está inserido, e deve ser capaz de criar decisões de 

ajustamento que sejam necessárias, bem como prever formas possíveis de 

avaliar o processo de ensino. Uma das principais finalidades do planeamento, é 

o aperfeiçoamento efetivo do aluno, e para que este seja possível surge a 

capacidade do professor definir prioridades nos distintos níveis de planeamento.  

Como refere Bento (2003) existem três níveis que funcionam como uma unidade 

e que se influenciam mutuamente. Assim, este sistema conjuga o PA, a Unidade 

didática (UD) e o plano de aula (PDA), numa sequência que ordena o mais geral 

para o mais específico, em que a sua interligação é crucial para um planeamento 

coerente. 
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4.2.1. Planeamento Anual  

 

O PA (anexo 1) carateriza-se como o primeiro nível do planeamento, 

representando um plano global, integral e realista daquela que vai ser a nossa 

intervenção, e onde o professor deve estipular pontos, momentos nucleares e 

acentuações do conteúdo. Segundo Bento (2003, pp.59-60), o PA consiste num 

documento “sem pormenores da atuação ao longo do ano, requerendo, no 

entanto, trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como reflexões 

a longo prazo. Os detalhes e demais medidas didático-metodológicas são 

reservados para os planos das unidades temáticas ou didáticas e para o seu 

projeto de cada aula, porém, numa sequência lógica que aqui tem o seu início”. 

Assim, o PA traduz-se, essencialmente, numa preparação prévia do ensino, 

levando a uma compreensão e a um domínio aprofundado dos objetivos de 

desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções sobre a 

organização correspondente do ensino ao longo de um ano letivo. 

Depois da análise dos documentos já mencionados no ponto da 

conceção, o PA foi o primeiro documento que desenvolvi no início do ano letivo, 

no sentido desenhar aquele que iria ser o meu ano letivo junto da minha turma 

residente. Para a construção deste instrumento, os aspetos mais importantes a 

analisar, para além das disciplinas a abordar no 11ºano de escolaridade, foram 

os recursos materiais existentes na escola e o roulement de espaços. Quanto 

aos recursos materiais, na primeira reunião que existiu com a PC, antes do início 

do ano letivo, foi-nos realizada uma visita guiada à escola, especialmente ao 

pavilhão desportivo onde iriamos lecionar, na qual foi possível verificar quais as 

condições existentes para o ensino da EF na respetiva escola. Adicionalmente, 

foi-nos fornecido um documento realizado pelo grupo de EF no qual se encontra 

enumerado todo o material existente na escola para a abordagem da disciplina. 

Relativamente ao roulement de espaços na ESP, esta foi a situação mais 

complicada de gerir. Nas primeiras reuniões de departamento e do grupo de EF 

foi logo mencionado que o problema mais grave que havia para resolver seria o 

facto de haverem muitos alunos inscritos na escola, o que iria condicionar a 

gestão dos espaços disponíveis, os quais permitem ter em funcionamento no 
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máximo oito turmas. Devido a esta situação, criaram-se muitas entraves e 

dificuldades na construção do roulement de espaços e, por isso, foi necessário 

marcar uma reunião extra para que se conseguisse chegar a um consenso.  

 

“Foram quase duas horas à volta do roulement e tudo para 

conseguirmos estratégias. Formas de conseguir resolver o impossível, 

conseguir que oito turmas se equipem em quatro balneários em que 

uma turma quase não consegue entrar lá dentro. Assistia, preocupada 

com esta situação, a pensar que tudo iria correr mal e que, afinal, a 

aula iria ser a principal preocupação de todos os dias. Não falei, 

assisti apenas impávida e serena, mas, sem deixar de pensar no 

assunto.” 

Diário de bordo nº2, Semana de 11 a 15 de setembro 

 

A elaboração e definição do roulement de espaços tratava-se, assim, de 

uma situação da qual eu estava dependente para a concretização do meu PA, 

juntamente com o facto de os alunos de 11º possuírem decisão sobre as 

modalidades que queriam ver abordadas.  

Para além destes entraves, para a elaboração do PA foi necessário 

proceder à contagem do número de aulas que iria lecionar durante todo o ano 

letivo. Para isso, utilizei o calendário escolar que nos foi cedido desde cedo, onde 

desconsiderei desde logo os feriados e, posteriormente, possíveis visitas de 

estudo e atividades realizadas pelo grupo de EF e grupos de outras disciplinas. 

Depois de recolher estas informações, passei à elaboração do PA. A sua 

concretização foi relativamente fácil. O grupo de EF teve o cuidado de nos ceder 

(aos professores estagiários) os espaços apropriados para a lecionação das 

modalidades escolhidas, mesmo que isso implicasse várias reformulações do 

mesmo. Tal facto levou a que não fosse necessário revermos as modalidades a 

abordar em função dos espaços, caso contrário haviam modalidades nucleares 

que seríamos impossibilitados de lecionar. Em anexo, pode encontrar-se o PA. 
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4.2.2. Unidade didática 

   

A UD (anexo 2) tem um lugar indispensável no programa de uma 

disciplina, tornando-se fundamental na organização do processo ensino-

aprendizagem. Segundo Bento (2003), estas “são unidades fundamentais e 

integrais do processo pedagógico que apresentam aos professores e alunos 

etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem”. Com a realização da 

UD, consegue-se organizar-se a matéria a abordar de um modo sequencial e 

metodológico, distribuindo os conteúdos que fazem parte da modalidade e do 

nível em que os alunos se encontram, pelo número de aulas que temos 

disponíveis para a sua lecionação. Tal como afirma Bento (2003, p.91), a UD 

“constitui o nível fundamental de planeamento de ensino (…) devem ser 

apresentados de forma concreta, palpável e explícita, os objetivos e a matéria 

num espaço temporal”. A UD padece de algumas caraterísticas como o facto de: 

ser algo pensado e racionalizado, algo com lógica, algo que deve possuir 

funções didáticas a exercer durante as aulas e algo ajustável que, pode ser 

sujeito a constantes alterações durante o ano letivo mediante situações que 

acabam por surgir. 

 Durante as realizações das UD foram surgindo algumas dificuldades, 

particularmente sobre quais seriam os melhores conteúdos a abordar, tendo em 

conta as dificuldades que os alunos apresentavam. E, por este motivo, cada uma 

das UD que desenvolvi, foram apenas pensadas após a realização da AD (com 

a exceção da dança) e após uma reflexão junto da PC, em que discutíamos de 

que modo poderia abordar o que era pretendido (programas nacionais), mesmo 

que os alunos se encontrassem numa fase introdutória. 

 

“A AD não foi realizada por um simples motivo, o facto de os alunos ainda 

não terem experimentado nenhum dos estilos abordados em anos 

anteriores.” 

Justificação da Unidade Didática de dança 
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A modalidade de dança foi a única temática de ensino na qual a AD não 

foi realizada. A justificação para tal decisão centrou-se no facto dos alunos ainda 

não terem vivenciado a aeróbica e o step em nenhum dos seus anos de 

escolaridade anteriores. Por este motivo, assumi que estas duas vertentes 

tinham que ser lecionadas desde o seu nível mais básico.  

A análise dos conteúdos e a revisão das matérias é uma das 

necessidades suscitadas para a construção da UD. Denota-se, logo após a 

realização da AD, a necessidade de rever conhecimentos sobre aquilo que 

teremos de abordar, ensinar e desenvolver, e, por isso, recorri a manuais de EF, 

bem como a documentos fornecidos pelos professores da faculdade 

relacionados com as suas especialidades para melhor me informar sobre o 

conteúdo e lecionar. Contudo, a situação mais complexa e de maior dificuldade 

para gerir foi a matéria que se encontrava desenvolvida nos Programas 

Nacionais de EF, a qual apresentava uma diferença abismal relativamente à 

realidade existente na minha turma residente. 

“Tal como está previsto para o programa, o 11º ano deve ser 

capaz de jogar o nível avançado desta modalidade, e saber o 4x4. Por 

esse motivo, e depois de realizada a AD, percebi que existiam muitas 

carências na turma ao nível da modalidade daí decidir começar no 3x3, 

tendo em vista chegar ao 4x4.” 

Justificação da Unidade Didática de Voleibol 

 

No que respeita à UD de Voleibol, a turma simplesmente não correspondia 

(tanto a nível técnico, como a nível tático) ao nível que deveriam ter alcançado 

até ao momento (segundo as premissas do Programa Nacional). Por este motivo, 

percebi, logo no 1º período, uma urgência em adotar um papel ativo e crítico na 

análise e interpretação dos Programas Nacionais, evitando que o processo de 

ensino-aprendizagem não ficasse longe das capacidades dos alunos e, 

simultaneamente, não fosse totalmente díspar daquilo que era sugerido pelo 

programa. 
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No que concerne aos jogos desportivos coletivos, tentei sempre aplicar a 

lógica das necessidades impostas pelos conteúdos. Com isto quero dizer que 

tentei abordar aspetos táticos ofensivos, intercalando-os com os defensivos. Isto 

era realizado através da necessidade que ocorria no jogo de se inserirem 

elementos técnicos ou táticos, para se alcançar um equilíbrio no mesmo.  

“Depois do remate e do 4x4 introduzidos, está na altura de 

introduzir a posição baixa, dando mais ferramentas à defesa para ser 

capaz de dar resposta ao ataque.” 

Justificação da Unidade Didática de Voleibol 

 

Tal como aconteceu no nível I da fase do planeamento, a UD foi o 

documento que mais alterações foi suportando ao longo da sua lecionação. Este 

é um documento que está em constante dependência de situações que vão 

ocorrendo e que nos obrigam a reformular o que inicialmente foi preparado. O 

facto dos meus alunos apresentarem muita dificuldade num conteúdo, por vezes 

obrigou-me a atrasar o processo e a dedicar mais uma aula para a sua 

exercitação. A este nível, um dos casos mais críticos foi a UD de natação. A 

piscina esteve fechada aos alunos da escola pela existência de competições do 

DE. Destacam-se, ainda, algumas visitas de estudo ou atividades em que a 

turma participou à quarta-feira, as quais não estavam inicialmente planeadas, e 

me condicionaram bastante o planeamento previamente pensado. 

Segundo Bento (2003, p. 75), as UD constituem-se como “unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresenta aos professores 

e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem”. Pese embora 

todos os entraves acima mencionados, durante a minha atividade como 

professora estagiária senti claramente a necessidade e a importância da 

realização da UD pela quantidade de vezes que a consultei e a repensei. Quase 

que se torna impensável conseguir lecionar um conjunto de aulas de uma 

determinada modalidade e não ter um guia preparado que nos sustente através 

de uma lógica e adaptação às dificuldades e capacidades que os alunos a quem 

esta se destina apresentem.  



27 
 

4.2.3 Plano de Aula 

  

O PDA (anexo 3) consiste num documento preparado para cada uma das 

aulas a lecionar, com o intuito de ajudar o professor na orientação da aula, o qual 

deve ser planificado antes desta ocorrer. Segundo Bento (2003), o PDA conduz 

as reflexões anteriores à realização metodológica do ensino e ao balanço das 

atividades concretas do professor e do aluno. O autor afirma, ainda, que “tendo 

em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino, 

bem como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na 

preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos (já estabelecidos 

no plano da unidade), é planificado o seu decurso metodológico e temporal.” 

(p.63). Assim, o PDA, considerado o terceiro nível do planeamento, é realizado 

de acordo com a UD e o PA.  

 Para o EP, decidi criar um modelo de PDA que me serviria para o ano 

letivo completo, tanto para a planificação dedicada ao ensino secundário, como 

para planificação inerente ao ensino básico. A realização dos planos de aula, 

aula após aula, despertaram uma necessidade de tomada de decisão constante 

que levam o professor a escolher o objetivo geral e específico da aula, a escolha 

dos exercícios para o ensino do conteúdo, a direção principal das ideias e 

processos metodológicos. No modelo de PDA que utilizei durante o EP, achei 

que aspetos importantes a incluir no cabeçalho seriam a função didática, a UD a 

lecionar, o material necessário à sua realização, o espaço e o número de alunos. 

Estas escolhas partiram da ideia de tornar o PDA prático e útil na medida em 

que, ao recorrer a ele, conseguisse logo ter acesso ao que pretendia. No “corpo” 

do PDA, que para mim é onde está o cerne da questão e o fundamental, dividi a 

aula em três partes distintas: parte inicial, a parte fundamental e a parte final. 

Para cada uma destas partes existem objetivos específicos a definir, situações 

de aprendizagem a descrever, componentes críticas a selecionar em função do 

conteúdo e, ainda, uma estimativa de tempo a pensar para cada um.  

No que concerne à parte inicial da aula, a primeira coisa que fazia com os 

meus alunos era explicar-lhes de forma muito sucinta aquilo que ia acontecer 
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durante a aula, nomeadamente mencionar os conteúdos que iam aprender ou 

exercitar. Só depois desta introdução é que começava com a realização de 

algum exercício destinado à ativação geral dos alunos, que poderia ou não incluir 

já a exercitação de algum conteúdo. Dependendo da modalidade a abordar, a 

realização do exercício de aquecimento pretendia não só aumentar a frequência 

cardíaca dos alunos e a sua temperatura corporal, mas como, eu procurei que 

fosse quase sempre algo específico para a modalidade. Tal como afirma Bento 

(1998), a parte inicial da aula não deve ser “entendida apenas como um 

“aquecimento”, mas sim inerente à preocupação de criar uma situação 

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

da aula”.  

Relativamente à parte fundamental da aula, estava destinada à 

enumeração, descrição e esquema dos exercícios a realizar. É nesta 

componente que se encontra o fundamental do processo de ensino-

aprendizagem, a qual tem como objetivo fundamental o ensino dos conteúdos 

aos alunos, recorrendo às mais variadas situações de aprendizagem. Se nesta 

parte da aula forem tomadas más decisões relativamente aos exercícios a 

utilizar, o processo de ensino-aprendizagem pode ficar comprometido, o que 

implica um especial cuidado do professor a este nível. Confesso que foi na parte 

fundamental que senti maiores dificuldades, nomeadamente na escolha dos 

exercícios que seriam mais corretos e que não comprometessem a evolução dos 

meus alunos.  

“Na aula da unidade didática de voleibol, decidi fazer um jogo de 

cooperação em que aquilo que predominava, era essencialmente o passe, os 

três toques entre equipa e consequentemente, a sustentação da bola no ar. 

Depois de explicar o exercício, e de atentamente observar os alunos a 

concretizar o que tinha pedido, fiquei completamente frustrada. O exercício 

correu tão mal, mas tão mal ... Para meu espanto, eles ainda faziam menos 

daquilo que eu esperava. A bola estava constantemente no chão.” 

Diário de bordo nº8, Semana de 17 a 21 de outubro 
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Por fim, a parte final da aula era destinada a uma pequena conversa com 

os alunos para a realização do balanço daquilo que aconteceu na aula, onde eu 

recorria muito ao questionamento na tentativa de perceber se eles tinham 

compreendido o que foi realizado e o porquê. Aproveitava, também, esta parte 

final para mencionar aspetos da aula seguinte, como, por exemplo, o que iria ser 

abordado e onde iria decorrer. 

 Depois do EP, considero que o meu “melhor amigo” foi realmente o PDA. 

Uma vez que este era sempre pensado e construído por mim, sentia-me 

preparada e confiante para a sua lecionação. Porém, com o passar do tempo, 

comecei a verificar que este instrumento deveria ser algo prático e simples, que 

me permitisse identificar facilmente o que tinha de lecionar. Por este motivo, 

comecei a simplificar mais este processo. O meu principal objetivo consistiu em 

tomar boas decisões relativamente às situações de aprendizagem a aplicar, 

fosse qual fosse a modalidade a abordar. A procura de situações de 

aprendizagem diferentes, motivantes e desafiantes foi uma constante tendo em 

vista a motivação dos alunos para as aulas de EF.  

 Deste modo, conclui-se que para todos os níveis de planeamento são 

determinados e concretizados os objetivos mais importantes da formação e da 

educação; são apresentadas as estruturas coordenadoras de objetivos e 

matérias e são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo 

pedagógico (Bento, 1998). Para que isto decorra da melhor forma, é necessário 

que o professor apresente uma capacidade volitiva de levar no seu caminho 

aquilo que foi planeado, conseguindo adaptar-se e moldar-se constantemente a 

situações que possam surgir. 

 

4.3. Modelo de Estrutura do Conhecimento 

 

 O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) é um instrumento que 

tem como principal finalidade auxiliar a planificação por parte do professor de 

EF, permitindo-lhe a construção de um documento em que a análise, a decisão 

e a aplicação de conhecimentos relacionados com uma determinada 

modalidade, pretendem simplificar e elevar a qualidade do processo de ensino-
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aprendizagem. No sentido deste documento ser uma via facilitadora para o 

processo e apresentar uma lógica de progressão, o MEC deve apresentar uma 

conexão entre a planificação e a metodologia de ensino a lecionar, pelo que é 

um documento passível de constantes alterações, consoante as dificuldades que 

o professor pode encontrar. Segundo Vickers (1990), este modelo está 

preparado para reconhecer uma instrução e planeamentos comuns a todos os 

desportos e atividades, que é passível de ser aplicado na escola ou em contexto 

de treino, concentrando-se no conteúdo e no que ensinar aos alunos. Pretende-

se, assim, com isto, proporcionar aos alunos um processo de ensino-

aprendizagem eficaz, onde o professor de EF deve ser capaz de orientar e refletir 

sobre a sua ação, independentemente da modalidade que vai ser abordada. 

 O MEC está dividido em três fases e engloba oito módulos, surgindo com 

uma lógica sustentada, a fim de melhor organizar e suportar a sua aplicação no 

terreno. A primeira fase é a fase de análise, na qual o professor procura analisar 

uma determinada modalidade a abordar, através de um conhecimento estrutural 

hierarquizado, bem como analisar as características dos estudantes e do 

ambiente de ensino. Por isso, desta fase fazem parte três módulos distintos: 

✓ Módulo 1 – Caraterização da modalidade: diz respeito às categorias 

transdisciplinares do conhecimento nomeadamente, as habilidades 

motoras, a cultura desportiva, a fisiologia do treino, condição física e 

conceitos psicossociais. Estas quatro categorias são aspetos que estão 

presentes na UD; 

✓ Módulo 2 – Análise do envolvimento e das condições de aprendizagem: 

onde é realizada com especial atenção uma verificação dos recursos 

materiais e humanos disponíveis para a lecionação da modalidade; 

✓ Módulo 3 – Análise dos alunos: tem a ver com a caraterização dos alunos 

da turma quanto ao género, idade e até problemas de saúde e, 

nomeadamente, ao nível e ao estado em que os alunos se encontram ao 

nível da modalidade a ser abordada, bem como as duas principais 

dificuldades. 
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A segunda fase do MEC, é a fase de decisão que é constituída por quatro 

módulos distintos. Esta fase consiste na determinação da extensão e sequência 

da matéria a fim de se definirem objetivos, determinar a configuração da 

avaliação e determinar progressões de ensino corretas para as habilidades a 

lecionar. 

✓ Módulo 4 – Análise e extensão da sequência da matéria: onde está 

incluída a UD e sua justificação de modo a, distribuir os conteúdos a 

abordar durante o número de aulas disponíveis para a abordagem da 

modalidade e, justificar as decisões tomadas; 

✓ Módulo 5 – Definição de objetivos: relacionados com aquilo que se 

pretende atingir no fim da aplicação prática da UD; 

✓ Módulo 6 – Configuração da avaliação: Decisão dos momentos de 

avaliação, e especificação da forma como cada uma delas vai ser 

realizada. 

✓ Módulo 7 – Progressões de ensino: Enumeração e escolha de exercícios 

para cada um dos conteúdos a lecionar, mas que, tenham uma sequência 

lógica e que permitam aos alunos aprender algo de um modo simples para 

um modo mais complexo até apreenderem o que é pretendido. 

A última fase do MEC é a fase de aplicação. Esta fase diz respeito à aplicação 

prática dos conhecimentos, na qual tudo o que é desenvolvido nos módulos 

anteriores é aplicado em contexto real. É desta fase que faz parte o último 

módulo, o qual consiste, essencialmente, o PDA. 

 Durante o ano de EP, o MEC foi um documento fundamental no processo 

de ensino-aprendizagem que desenvolvi com o 11ºC. Inicialmente, achei que 

seria mais uma burocracia a cumprir devido à complexidade e demora na 

construção dos documentos. Porém, com a necessidade de rever conteúdos e 

adaptar a matéria de ensino às dificuldades que os meus alunos apresentavam, 

acabou por ser uma mais-valia e um elo facilitador no meu trabalho. Aquilo que 

tentei fazer foi simplificar ao máximo o(s) MEC(s) inserindo apenas o que era 

essencial. Facilmente identifiquei que a ideia seria possuir um guia para o meu 

processo de ensino-aprendizagem, o qual incluísse toda a informação que eu 
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necessitaria, mas que, por outro lado, não mergulhasse em informação 

desnecessária.  
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5. DA TEORIA À PRÁTICA 
 

5.1. Programas Nacionais vs Realidade 
 

 Os Programas Nacionais de EF conferem-se um dos grandes temas 

mencionados e desenvolvidos durante o 1º ano de MEEFEBS, na medida em 

que se constatam um guião que procura uniformizar a disciplina nos diferentes 

anos de escolaridade, tentando aproximar ao máximo o nível em que os alunos 

se encontram nas diferentes modalidades. Visto que a realidade se altera 

constantemente de um contexto para o outro, o professor de EF e o professor 

estagiário devem ir preparados para proceder a possíveis e necessárias 

adaptações, de modo a adequar os conteúdos a ser abordados aos alunos que 

vai encontrar. Como sugere Bento (2003) a programação e o planeamento 

devem trabalhar de forma complementar para que o ensino seja eficaz. Para que 

isso aconteça é necessário que os conteúdos estejam adequados às 

necessidades dos alunos e não sigam apenas a linha de orientação comum a 

todos os profissionais da EF.  

Quando iniciei o ano de estágio, estava mais do que consciente de que a 

realidade que ia encontrar ia ser muito diferente do que estava descrito nos 

programas e, por isso mesmo, já me encontrava preparada para a possibilidade 

de proceder a adaptações ao mesmo, mesmo que isso me levasse a não seguir 

o programa na sua íntegra. Porém, o meu choque foi maior do que o esperado, 

particularmente quando me apercebi da enorme disparidade existente entre os 

conteúdos sugeridos pelos programas nacionais e o nível em que os alunos se 

encontravam na realidade. Inicialmente, fui informada de que a turma até 

apresentava um nível de desempenho razoável e que a sua motivação para as 

aulas de EF era muito grande. Porém, a realidade estava longe deste FB inicial.  

Numa fase inicial, aquando da AD de ginástica acrobática, o panorama do 

11ºC pareceu-me bastante positivo. Contudo, quando posteriormente procedi à 

realização da AD de voleibol, toda a minha inquietação foi requisitada. Fiquei 

literalmente perdida e confusa, sem saber o que fazer e/ou decidir. Os alunos 
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não eram capazes jogar 2x2, mas, surpreendentemente, no programa nacional 

de EF está definido que para 11º ano de escolaridade seja abordado o 4x4.  

Segundo Huberman (1992), parte-se do princípio que existem dois 

momentos distintos que são vividos pelo professor estagiário. O primeiro diz 

respeito ao choque real definido pela angústia, medo e insegurança sentidos 

devido ao desfasamento da realidade educacional com as ideias educacionais. 

E o segundo, diz respeito à fase da descoberta, onde há uma exploração das 

possibilidades, do entusiasmo, da experimentação e exaltação em redor das 

diferentes formas de agir e de pensar encontradas. Considero que é de extrema 

importância fazer referência a este autor, relativamente ao que ele afirma sobre 

estes diferentes estágios, porque foi exatamente assim que me senti. Sem 

dúvida alguma que obtive um enorme choque com a realidade e senti cada uma 

das sensações que caraterizam essa fase. 

“Agora não sei por onde começar, mas tenho a certeza que vou ter um 

longo fim de semana.” 

Diário de bordo nº5, semana de 26 a 30 de setembro 

 

 Bento (2003) sugere que a programação e o planeamento devem 

trabalhar de forma complementar para que o ensino seja um processo eficaz. 

Por este motivo, logo no início do ano letivo realizei uma análise muito cuidada 

dos programas nacionais de EF referentes ao 11º ano de escolaridade e 

especialmente nas modalidades que ia abordar. Relativamente ao voleibol, que 

considero ter sido a modalidade mais difícil de gerir e na qual obtive muito mais 

dificuldades na realização da UD, foi-me dito pela PC que teria de seguir o 

estabelecido no respetivo programa (ou seja, que o 4x4 teria que ser dado, pese 

embora os alunos não apresentassem nível para tal). O que decidi realmente 

fazer nesta situação foi começar pelo jogo 3x3 e, posteriormente, avançar de 

forma progressiva para o jogo 4x4. Tendo em consideração a minha experiência 

no ano de estágio, as maiores diferenças existentes entre o estabelecido nos 

programas nacionais e o que encontramos na realidade docente está, 
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essencialmente, no ensino dos jogos desportivos coletivos, devido à 

complexidade inerente à sua aprendizagem. 

 Deste modo, pese embora obtivesse a ideia inicial de que os Programas 

Nacionais de EF se encontravam muito desajustados relativamente à realidade, 

nunca pensei que a diferença fosse tão abrupta. Quando esperamos que os 

respetivos nos auxiliem e nos facilitem todo o processo a ser concretizado, 

perspetivamos que nos forneçam linhas orientadoras passíveis de ser utilizadas, 

e não que aconteça o contrário. Apesar de, supostamente, ser obrigatório 

cumprir com os conteúdos sugeridos, realizando adaptações necessárias, sinto 

que o ano de estágio me fez perceber que a importância que atribuo aos 

Programas Nacionais diminuiu. A minha justificação é dada exclusivamente pelo 

resultado obtido. A este nível, questiono-me: quero, afinal, que os meus alunos 

aprendam efetivamente com as minhas aulas, ou quero, única e simplesmente, 

cumprir um programa mesmo que no final os meus alunos não tenham aprendido 

nada? Apesar de, por vezes, não ter seguido à risca com os conteúdos sugeridos 

nos programas nacionais, considero que o mais importante foi proporcionar a 

oportunidade aos alunos de evoluírem e de obterem uma retenção de 

aprendizagem no que concerne aos conteúdos ensinados. 

 

5.2. Gestão da aula 

 

 A gestão da aula, é, sem dúvida, um dos fatores mais importantes para 

que se consiga obter um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 

Segundo Doyle (1986), a gestão dos aspetos organizacionais, nomeadamente a 

regulação da ordem e da disciplina, é fundamental para a criação de ambientes 

positivos de interação e de aprendizagem, envolvendo aspetos como a boa 

gestão das regras, das rotinas, das expectativas, das consequências, bem como 

a monitorização e a avaliação. Para que um sistema de tarefas se torne eficaz, 

deve iniciar-se a criação de regras e rotinas naquilo que concerne aos 

comportamentos considerados apropriados e inapropriados. As regras 

consistem, então, numa fonte de enquadramento que visa regular as interações 
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entre os demais intervenientes, servindo como um fator fundamental de 

segurança física e emocional, promotoras de uma maior atenção e participação. 

Segundo Rosado & Ferreira (2009), as rotinas permitem aos participantes 

ter o conhecimento sobre os diversos procedimentos a adotar nas demais 

situações de aprendizagem, permitindo que uma aula se torne mais dinâmica, 

reduzindo tempos mortos e de paragem que possam comprometer a mesma. 

Por este motivo, o processo de gestão da aula passa pela aplicação de rotinas 

e regras eficazes que conduzam ao seu bom funcionamento. Estas regras e 

rotinas podem ser situações de organização de situações logísticas, 

estabelecimento de regras e condutas, regulação e sanção de comportamentos 

inapropriados, e supervisão e controlo de todas as atividades no decorrer da 

aula. 

 O estabelecimento de regras e rotinas constatou-se uma preocupação 

minha desde o primeiro dia de aulas. No primeiro contacto que obtive com os 

meus alunos do 11ºC, um dos principais aspetos focados foi o regulamento da 

disciplina criado pelos docentes da mesma, o qual deveria ser aplicado por todos 

para que existisse harmonia no funcionamento da disciplina. A necessidade de 

criar determinadas regras e rotinas na primeira aula não surgiu somente como 

um mediador para manter a disciplina durante a aula, mas, também, como um 

marco do meu papel enquanto professora estagiária para que os alunos 

rapidamente percebessem que era eu quem ditava as regras. Neste primeiro dia 

foram mencionados diversos aspetos, nomeadamente (1) os tempos de atraso 

e de horas para chegar à aula (em que após a hora de entrada os alunos tinham 

direito a 5 minutos para se equiparem e que depois dessa hora, seria marcada 

falta de atraso; após tolerância de dez minutos, o aluno teria falta de presença), 

(2) relativamente às aulas lecionadas fora do recinto da escola, os alunos tinham 

que estar junto ao portão à hora o inicio da aula para que, juntamente com o 

professor, se pudessem deslocar até ao local da aula, (3) para todas as aulas de 

EF os alunos deveriam fazer-se acompanhar do material desportivo, 

nomeadamente a muda de roupa e umas sapatilhas para poder entrar no ginásio, 

usar sempre o cabelo preso (para os alunos com cabelos compridos), e, ainda, 
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tirar qualquer tipo de bijuteria ou acessório que possa ferir um colega na 

realização dos exercícios. 

“Foi a partir do "boa tarde a todos", que as palavras começaram a surgir e a 

desenrolar. Falei da disciplina, da sua importância, das atividades de caráter 

facultativo que se iam realizar durante o ano, da avaliação, das condições para 

os alunos em atestado médico, das dispensas, faltas de atraso, faltas de 

material, do regulamento da disciplina, dos balneários e do problema com que 

nos deparamos pedindo a sua compreensão, do DE, pedi a colaboração deles 

para o preenchimento de um questionário individual e continuei a falar (…)“ 

Diário de bordo nº3, semana de 11 a 15 de setembro 

 

 Dependendo das modalidades a serem abordadas, foram definidas regras 

específicas que os alunos tinham de cumprir. Relativamente ao voleibol e ao 

futebol, por exemplo, no início da aula as bolas eram colocadas por cima de 

cones as quais não deveriam ser tocadas pelos alunos até ordem contrária 

emitida pelo professor. Durante a realização da aula, sempre que eu terminava 

um exercício e partia para explicação de um novo, os alunos, antes de se 

dirigirem a mim, deveriam voltar a colocar a bola respetivos cones. No caso da 

ginástica acrobática, que claramente é uma modalidade de um risco bastante 

elevado, os alunos estavam proibidos de realizar qualquer exercício sem a ajuda 

do professor ou de um colega. Em função desta regra, sempre que era abordado 

um novo conteúdo na ginástica, partia sempre para a explicação da ajuda que 

deviam aplicar na execução dos diversos elementos. No caso da natação, os 

alunos tinham que passar obrigatoriamente pela zona dos chuveiros, 

enxaguando-se e entrando na piscina após a ordem do professor, em que a 

entrada na piscina era obrigatoriamente realizada pela escada existente na pista 

1, independentemente da pista para que o aluno ia durante a aula. Relativamente 

a comportamentos inadequados que os alunos podiam ter em determinadas 

aulas, inicialmente eram “punidos” através da realização de exercícios de 

condição física, porém, no decorrer do ano letivo, o diretor da escola mostrou o 

seu descontentamento com esta forma de punição e pediu que nestas situações 
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os professores de EF apenas mandassem o aluno sentar durante uns minutos 

ficando impossibilitado de continuar a participar na aula. Uma das estratégias 

que apliquei na turma para que, de um modo indireto, existisse um maior controlo 

e um menor número de comportamentos desviantes, foi a formação de grupos 

de trabalho sempre que era possível. Estes grupos de trabalho consistiam na 

junção de alguns alunos que trabalhavam juntos em prol de algum objetivo ou 

que simplesmente colaboravam juntos na realização dos exercícios. Inicialmente 

foi um desafio. Mas a verdade é que acabei por encontrar uma harmonia assim 

que identifiquei quem na turma possuía uma capacidade de liderança. Era 

notória a presença de vários grupinhos na turma, mas que eu fiz questão de 

separar de modo a promover o bom relacionamento dentro do grupo. O propósito 

da formação destes grupos de trabalho consistiu numa colaboração indireta dos 

alunos no processo de ensino aprendizagem. Ou seja, a minha ideia foi colocar 

alunos que eu considerava muito bons na modalidade a ajudar aqueles que 

tinham mais dificuldades. Assim, acabou por ser mais fácil para mim chegar a 

todos. 

 No que concerne à gestão do tempo de aula, o objetivo do professor 

orienta-se essencialmente para o aumento do tempo de atividade motora 

específica que o aluno pode realizar. A nossa função trata-se, então, por tentar 

reduzir ao máximo o afunilamento do tempo, otimizando aquele que temos 

disponível para a prática, para a tarefa e para o tempo potencial de 

aprendizagem. Segundo Siedentop (1983), o tempo de gestão da aula passa, 

então, pelo controlo do tempo de informação, tempo de transição, tempo 

disponível para a prática, tempo útil da aula, e, ainda, pela análise específica da 

atividade dos alunos. Relativamente ao tempo de informação, que é caraterizado 

pela transmissão da informação do professor para os alunos, considero que não 

foi a minha grande dificuldade. Procurei sempre focar-me apenas nos pontos 

fulcrais de modo a transmitir aos meus alunos uma informação sucinta, mas 

suficiente clara para colocar o exercício a funcionar da melhor forma e para que 

os alunos dispersassem o menos possível. No que concerne ao tempo de 

transição, tempo gasto na organização e/ou mudança de atividade (Siedentop, 

1983), procurei pensar e antecipar os respetivos sempre que possível, mesmo 
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antes da aula começar. Em todas as aulas, procurava chegar mais cedo para 

preparar todo o material e confirmar todos os aspetos inerentes à organização 

da aula. Por exemplo, procurei utilizar formas de organização de exercícios onde 

o material fosse colocado no inicio da aula e onde prevalecesse durante toda a 

aula sem que fosse necessário realizar grandes arrumações ou alterações. 

Sempre que este aspeto não era passível de ser concretizado, procurei atribuir 

autonomia aos meus alunos para que pudessem prestar o seu auxílio na gestão 

do material. Sabendo que o tempo disponível para a prática nos é dado pela 

subtração entre o tempo de informação e o tempo de transição (Siedentop, 

1983), considero que na maioria das vezes fui capaz de o manter relativamente 

elevado para o tempo que tinha disponível para a aula. Por fim, é necessário 

mencionar o tempo útil da aula. Este diz respeito ao tempo que os alunos estão 

no recinto da aula retirando o tempo que têm para se equiparem e desequiparem 

(Siedentop,1983). Este último foi um dos problemas que me deparei, o qual 

reduziu abruptamente o tempo que tínhamos disponível para a lecionação da 

aula de EF. Assim, ma vez que as minhas aulas tinham todas 90 minutos, o 

tempo para o qual a planeava era para, apenas, 75 minutos. 

 Analogamente à análise específica da atividade do aluno, referimo-nos ao 

tempo de espera, tempo de empenhamento motor e tempo potencial de 

aprendizagem. O primeiro, segundo Siedentop (1983), é definido pelo tempo que 

os alunos aguardam a sua vez para realizar os exercícios propostos. O facto da 

minha turma residente ser constituída por um número reduzido de alunos, foi, 

sem dúvida, um fator vantajoso para que existissem reduzidos tempos de espera 

nas minhas aulas. Inicialmente, a respetiva turma começou com 21 alunos e 

acabou reduzida a 19, uma vez que duas alunas foram transferidas. Com um 

número reduzido de alunos, foi, então, possível pensar e planear situações de 

aprendizagem nas quais todos estavam em exercitação e poucos eram os 

momentos em que os respetivos estavam em espera. Relativamente ao tempo 

de empenhamento motor, que nos é caraterizado pelo tempo que os alunos 

passam efetivamente em atividade motora (Siedentop 1983), nem sempre este 

foi conseguido de forma eficaz. Situações que os alunos não compreenderam 

bem o exercício ou em situações que os alunos apresentavam alguns 
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comportamentos desviantes, como falarem constantemente uns com os outros 

ou estarem distraídos, levavam a que eu desperdiçasse algum tempo a voltar a 

instruir o exercício ou para chamá-los à atenção sobre o seu comportamento. 

Finalmente, no que concerne ao tempo potencial de aprendizagem, este 

caracteriza-se por ser o tempo que os alunos passam na tarefa, ativamente 

envolvidos e com o mínimo de 80% de sucesso (Siedentop, 1983), e constituí a 

variável mais potente na predição de um ensino eficaz (Siedentop, 1998). De 

modo a elevar o tempo potencial de aprendizagem dos alunos, procurei forcar-

me no cumprimento de alguns aspetos relevantes como, por exemplo, (1) o ter 

cuidado na seleção dos exercícios, analisando se o seu grau de dificuldade 

estava adequado aos alunos (não descartando o desafio presente em cada um 

deles, de modo a aumentar a sua motivação); (2) a seleção de formas de 

organização que me permitissem ter todos (ou quase todos) os alunos em 

atividade motora; (3) a emissão de FB constantes para que o aluno corrigisse o 

erro, aproveitando o momento de instrução para lhes indicar quais os critérios de 

êxito a ter em consideração (isto para que os alunos se tornassem cada vez mais 

autónomos na consciencialização do movimento e da aprendizagem).  

 Em conclusão, com o decorrer do ano letivo fui-me apercebendo que a 

implementação de regras e rotinas, bem como um pensamento cuidado sobre a 

organização e planeamento da aula foram fatores fulcrais para o desenrolar 

eficaz da aula e do processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.3. Os modelos de ensino 

  

Os modelos de ensino são orientações de caráter educativo e princípios 

teóricos da atuação pedagógica. Mesquita & Graça (2011) sugerem que aprende 

mais quem se dedicar mais tempo a uma boa exercitação, quem obtém uma taxa 

razoavelmente elevada de sucesso na realização das tarefas, quem exercita a 

um nível de processamento cognitivo mais elevado e quem está inserido num 

ambiente criativo e apropriado para a aprendizagem. Estes princípios podem e 

devem ser interpretados e concretizados à luz da utilização dos modelos de 
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instrução existentes, de modo a fornecer aos alunos uma estrutura mais coerente 

e global do ensino do desporto. Segundo Rink (2001), não existe nenhum modelo 

de instrução que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem e, 

por esse motivo, enquanto professora estagiária recorri a diversos modelos 

durante o meu percurso, não só visando uma melhoria na qualidade no processo 

de ensino-aprendizagem, mas, simultaneamente, na tentativa de experimentar e 

perceber no contexto real de prática as vantagens e desvantagens das diversas 

abordagens. Utilizei modelos de instrução em que o agente de ensino variou, 

centrando o processo quer nos alunos, quer em mim no papel de professora. 

Desde o início do ano letivo que recorri a modelos de ensino distintos, 

nomeadamente, o Modelo Desenvolvimental de Rink (para o desenvolvimento 

do conteúdo), o MID (Modelo de Instrução Direta) e o MED (Modelo de Educação 

Desportiva) (ao nível de organização da aula), e, ainda, o TGFU (Teaching 

Games for Understanding) e o MAPJ (Modelo de Abordagem Progressiva ao 

Jogo) para o ensino dos jogos desportivos coletivos em geral, e do voleibol, em 

particular. 

 No que concerne ao Modelo Desenvolvimental de Rink (1996), este 

pretende auxiliar o professor num bom desenvolvimento do conteúdo e no 

esclarecimento da apropriação das tarefas à capacidade de interpretação e de 

resposta dos alunos. Existem três conceitos norteadores deste modelo: (1) 

progressão; (2) refinamento e (3) aplicação. O primeiro conceito diz respeito à 

necessidade de o ensino ser estruturado de forma progressiva, na medida em 

que se facilita ao praticante, a passagem do nível de desempenho atual, para 

outro mais avançado. O refinamento consiste no afinamento de componentes 

críticas de uma determinada habilidade, que dada a sua dificuldade de execução 

ou de stress acrescido, exigem um tratamento particular. Por fim, o conceito de 

aplicação diz respeito à utilização de situações de competição ou de auto-

avaliação, em que o foco da atividade, se centra no resultado da ação. Segundo 

Famose (1990), a ajustabilidade que o professor atribuí nas condições de prática 

é conseguida mais pela modificação das caraterísticas da tarefa do que, 

propriamente, dos comportamentos manifestados. Assim, para favorecer a 

aprendizagem, é indispensável que o praticante seja confrontado com um 
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problema a resolver, mas que a solução, e, acima de tudo, as condições para a 

sua efetivação, estejam ao seu alcance (Riera, 1989). Durante a minha atuação 

enquanto docente de EF, o Modelo Desenvolvimental foi a base de todo o meu 

sistema de ensino, ao qual recorri em todas as modalidades, apesar da utilização 

de pressupostos de outros modelos, em modo de complementação a este. O 

recurso a este modelo permitiu-me estruturar o processo de ensino de forma 

progressiva, fazendo uma abordagem dos conteúdos do mais simples para o 

mais complexo. 

No que alude ao MID, tal como o seu nome indica, é um modelo que centra 

a figura do professor e em que todas as decisões relativas ao processo de ensino 

aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos 

alunos nas tarefas de aprendizagem (Mesquita & Graça, 2011). A aplicação 

deste modelo durante a aula de EF surte a necessidade do professor realizar 

tarefas como: a revisão da matéria, a apresentação de novas habilidades ou do 

conteúdo em geral, a monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações/correções em referência aos objetivos que foram previamente 

delineados. Pessoalmente, não sou muito apologista deste tipo de modelo de 

instrução, pese embora a sua aplicação esteja dependente, entre outros fatores, 

da modalidade a abordar. Durante o ano de estágio recorri ao MID apenas na 

UD de dança. Nas primeiras 5 aulas a lecionação consistiu, essencialmente, no 

ensino de passos básicos de aeróbica e step, onde realizei pequenas 

coreografias e nas quais os alunos limitavam-se a repetir aquilo que eu lhes 

estava a transmitir. Pese embora estivesse a utilizar um modelo de instrução 

centrado no professor, a motivação dos alunos era elevada. 

“Na primeira aula é introduzido o primeiro estilo de dança a abordar, a aeróbica. 

Durante estas duas primeiras aulas, o processo de ensino aprendizagem desta 

modalidade consistirá no ensino de passos básicos da aeróbica aos alunos, 

realizando juntamente com eles, uma pequena coreografia realizada pela turma 

toda ao mesmo tempo. Nas duas aulas seguintes, na aula 3 e na aula 4 

respetivamente, aplicarei exatamente o mesmo processo de ensino, mas desta 

vez, para os passos relacionados com o step. Nas restantes últimas cinco aulas 

antecedentes à AS, realizarei um aquecimento com pequenas coreografias 
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simples e restante tempo de aula, será tempo de dar liberdade aos alunos para 

em grupos, criarem uma pequena coreografia com os passos que abordamos e 

novos passos inventados por eles, para apresentarem na aula da avaliação 

final.” 

Justificação da Unidade Didática de dança 

 

Relativamente ao MED, desenvolvido por Siedentop (1987), pretende 

atribuir um lado afetivo e social às aprendizagens, caraterizando-se 

essencialmente pelo trabalho de cooperação entre os alunos de modo a 

alcançarem aprendizagens significativas, em que o professor apresenta um 

papel orientador para os alunos, lançando algumas pistas, mas, sem nunca 

oferecer a solução, levando à formação de indivíduos autónomos. Este modelo 

visa a inclusão de três eixos fundamentais: (1) competência desportiva, (2) 

literacia e (3) entusiasmo pelo desporto. As modalidades que me levaram a 

recorrer a este modelo foram: a ginástica acrobática, a dança e o futebol. A 

utilização deste modelo não foi concretizada na sua totalidade, uma vez que 

apenas foram considerados alguns dos seus pressupostos. O objetivo passava 

por tornar as aulas mais apelativas e motivantes para os alunos. Nas três 

modalidades em questão recorri à formação das equipas, à escolha de um 

capitão e de uma cor que identificasse os respetivos grupos. Na ginástica 

acrobática e no futebol existiram, em algumas aulas, exercícios de competição 

entre as equipas que eram pontuadas num quadro competitivo por mim 

elaborado. No futebol, existiu um torneio em que os alunos foram conduzidos à 

vivência mais próxima da formalidade do desporto e às sensações que este é 

capaz de surtir nos alunos. 

No que concerne ao TGfU, este modelo atribuí uma relevância ao papel 

do praticante no processo de ensino-aprendizagem, colocando-o numa posição 

de construtor ativo nas suas próprias aprendizagens, valorizando os processos 

cognitivos, de perceção, tomada de decisão e compreensão. Isto não implica 

que o modelo negue o ensino da técnica, apenas sustenta que o trabalho 

específico da mesma surja após a apreciação do jogo e a contextualização da 
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sua necessidade a partir de situações modificadas de jogo. Os pressupostos do 

TGfU foram considerados numa fase final no EP, nas modalidades abordadas 

no 3ºperíodo, nomeadamente, no futebol e no badminton. Com a aplicação deste 

modelo de ensino tentei promover a compreensão dos alunos daqueles que são 

os conceitos táticos de jogo. O processo para esta compreensão foi realizado 

através do envolvimento dos alunos em diversas situações de jogo que os 

levassem a fazer uma boa interpretação e a desenvolverem estratégias 

apropriadas para o caso específico em que se encontravam. Por vezes, para que 

os alunos fossem capazes de perceber que não tinham tomado a decisão mais 

correta para uma determinada situação, fazia uma pequena intervenção 

recorrendo ao erro cometido pelo aluno e levava-o a tentar perceber qual seria 

a melhor tomada de decisão para aquele momento. 

 Relativamente ao ensino do voleibol em particular, o MAPJ foi o modelo 

norteador pelo qual orientei o processo de ensino-aprendizagem desta 

modalidade. Trata-se de um modelo baseado nos pressupostos do TGfU e, 

portanto, que defende que o ensino da técnica está intrinsecamente relacionado 

com o ensino da tática. Este modelo leva a que o aluno seja capaz de 

compreender o jogo e fazer da sua aprendizagem uma constante procura de 

soluções. O MAPJ é, também, caraterizado pela oportunidade de prática e 

participação equitativa que confere aos alunos, pela procura de uma construção 

de atitudes e valores éticos fundados pela promoção do fair-play e da literacia, 

legitimando a aquisição de competências táticas, técnicas e físicas pela prática 

do jogo modelado em referência ao jogo formal. Assim, podemos concluir que 

este modelo visa um desenvolvimento do aluno em diversas dimensões: 

cognitiva, social, pessoal e motora (Mesquita et. al., 2006). Este modelo foi 

aplicado logo no primeiro período do ano letivo, na modalidade de voleibol, na 

qual procurei ensinar os conteúdos técnicos e táticos através de uma lógica que 

os relacionava, levando a que os alunos compreendessem a aplicabilidade da 

técnica perante os desafios táticos que o jogo ia oferecendo. 

“Uma vez que a situação da variabilidade é fácil de entender, acho importante 

introduzir na aula seguinte o passe em suspensão uma vez que este vai permitir 

que exista na mesma a situação da variabilidade do ataque e, simultaneamente, 
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começa a aproximar os alunos da outra forma de finalização que se pretende 

atingir, o remate em suspensão. O próximo conteúdo a ser introduzido será o 

retorno. Depois de perceberem que têm duas opções de ataque, devem perceber 

qual a ação sem bola a realizar. Esta ação significa que devem retornar à sua 

posição inicial depois de se ajustarem após o primeiro toque, numa finalização, 

ou até numa situação de defesa onde tiveram que se deslocar. O remate irá ser 

introduzido na sexta aula da unidade didática, depois dos alunos interiorizarem 

o passe em suspensão. Uma vez que o remate é um conteúdo com muitos 

aspetos técnicos, vou ter o cuidado de o exercitar até ao fim. Depois da 

introdução do remate, a forma de jogo 3x3 vai ser consolidada e passa a ser 

introduzido o 4x4. Uma vez que alguns alunos vão facilmente perceber o gesto 

técnico, e o jogo para os restantes vai ficar mais condicionado, principalmente 

para a equipa que vai estar a defender, noto que o 4x4 está no melhor momento 

para ser introduzido, para que exista mais um elemento na defesa e na tentativa 

da bola cair menos vezes ao chão. Depois do remate e do 4x4 introduzidos, está 

na altura de introduzir a posição baixa, dando mais ferramentas à defesa para 

ser capaz de dar resposta ao ataque. O serviço por cima surge na unidade 

didática pela sua similaridade com o gesto técnico do remate, ainda assim, 

dependendo do desempenho dos alunos da turma, este pode ou não ser 

introduzido, uma vez que pode prejudicar o fluxo de jogo pretendido.” 

Justificação da Unidade didática de voleibol 

 

Considero que o MAPJ foi realmente aplicado com sucesso e sem 

grandes problemas. Os conteúdos ensinados aos alunos foram, na sua grande 

maioria, transmitidos através de situações de jogos reduzidos. A turma em 

questão gostou muito de voleibol e o processo acabou por me ser facilitado 

porque eles queriam estar constantemente em situações de jogo. 

 Afim de melhor representar os diferentes modelos de ensino aplicados 

durante o ano letivo, procedi à elaboração de um esquema que pretende elucidar 

o processo realizado. 
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Fig.1- Esquema dos modelos de ensino utilizados. 

 

5.4 Instrução e Feedback pedagógico: O poder da palavra 

  

Para a profissão docente, a comunicação é, sem dúvida, uma ferramenta 

imprescindível para que haja uma boa transmissão de informação entre o aluno 

e o professor relacionada com os objetivos e as matérias de ensino. Esta 

passagem de informação, naquilo que se refere ao ensino, é denominada de 

instrução. Segundo Rosado & Mesquita (2011), o processo de instrução não se 

baseia, apenas, na exposição e apresentação do que se pretende que o aluno 

realize, mas, também, por comportamentos verbais e não verbais que estão 

diretamente ligados aos objetivos da aprendizagem. Neste sentido, a instrução 

ocupa um lugar fundamental na estruturação e modificação das situações de 

aprendizagem, uma vez que a eficácia da sua transmissão encontra-se 

relacionada com a aprendizagem obtida pelos alunos (Rosado & Mesquita, 

2011). Assim, não basta que os alunos estejam atentos, recebam a informação 

ou que a retenham e a compreendam, é necessário que o aluno seja capaz de 

a aceitar, que seja persuadido pelo professor e que, consequentemente, adira 

às situações de aprendizagem que foram propostas (Rosado & Mesquita, 2011).  
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O processo de instrução é constituído por vários comportamentos verbais 

e não verbais que são dados em três momentos distintos: a exposição, a 

explicação (antes da prática), o FB pedagógico e outras formas de atuação não 

verbal (durante a prática), e uma possível análise da prática desenvolvida (no 

final da prática). Relativamente à informação que é dada aos alunos antes da 

prática, Siedentop (1991) apela para a necessidade de o professor assegurar o 

desempenho de diversas tarefas, como, por exemplo, enumerar os objetivos, 

interesses e a utilidade da sessão, a apresentação dos conteúdos que se 

pretendem desenvolver e as formas de organização a utilizar, sendo que esta 

preleção deve ser caraterizada pela sua brevidade e pelo foco nos aspetos 

essenciais. Durante a minha atuação no âmbito do estágio, este foi um dos 

grandes aspetos em que me tentei focar desde o início. Procurei ser muito 

sucinta nas minhas explicações, ir “direta” ao que era importante, nunca 

esquecendo de mencionar os principais objetivos da aula e dos exercícios. Outro 

aspeto relevante que procurei sempre implementar foi a interligação do que já 

tinha sido lecionado com aquilo que ia ser abordado de novo. Com isto, pretendia 

que os alunos percebessem o propósito daquilo que estavam a fazer e que 

entendessem que tudo tem uma lógica sequencial. A demonstração do que eu 

pretendia, dependendo das modalidades, era quase que obrigatória para mim, 

até porque “uma imagem vale mais do que mil palavras”. No caso de algumas 

modalidades, tinha alunos que serviam como modelos de realização, uma vez 

que eram praticantes da respetiva modalidade. Nestes casos, sempre que 

possível recorria a estes alunos para dar o exemplo de como o movimento ou a 

ação pretendida tinha que ser realizada. Por vezes, quando me sentia à vontade 

para eu própria realizar a demonstração do exercício, também o fazia, uma vez 

que considero importante que os alunos sintam e vejam o professor a realizar o 

que está a ensinar. Tal como afirmam Rosado & Mesquita (2011), com alguma 

frequência deverá ser o professor a realizar a demonstração, já que isso pode 

contribuir para a criação de uma imagem mais positiva de si e da modalidade 

desportiva em causa. 

Durante a realização dos exercícios surge a emissão do FB pedagógico 

(FB) para que o aluno veja o seu desempenho ser melhorado. Assim, o FB 
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consiste na intervenção realizada pelo professor face ao desempenho do aluno 

tendo em vista a obtenção de um ensino eficaz (Januário, 1996). O conteúdo 

informativo do FB é classificado em duas categorias: (1) o conhecimento da 

performance, direcionada para o conhecimento do conteúdo centrado na 

execução dos movimentos (processo) e, (2) o conhecimento do resultado, que 

concerne ao resultado pretendido através da execução da habilidade. Segundo 

Pierre e Delmelle (1982. cit. Por Rosado e Mesquita, 2011, p.83), existe uma 

sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir um 

FB pedagógico: (1) observação e identificação do erro na prestação, (2) tomada 

de decisão no sentido de reagir ou não reagir, prestando uma informação ao 

aluno, (3) FB pedagógico informativo, (4) observação para verificar se existiram 

mudanças de comportamento motor do aluno e, por fim, (4) observação de uma 

nova tentativa da habilidade motora e a realização da ocorrência de um novo FB. 

A emissão de FB foi, sem dúvida, o maior dos desafios que encontrei durante o 

meu ano de estágio. Foi difícil para mim realizar uma emissão de FB constante 

aos meus alunos. Isto decorria de modo involuntário e inconsciente, pelo facto 

de sentir dificuldades em controlar todos os aspetos de gestão da aula e, 

simultaneamente, fornecer informações constantes aos alunos sobre o que 

estavam a realizar. A minha maior frustração enquanto professora era realizar a 

emissão de FB e os alunos não conseguirem corresponder ao que lhes era 

transmitido, não sendo capazes de alterar o seu comportamento. Isto, levou a 

que eu sentisse necessidade de melhorar a qualidade e quantidade do FB que 

emitia.  

“Torna-se frustrante emitir feedbacks atrás de feedbacks, tentar ajudar 

esses alunos constantemente e, mesmo assim, não ver grande evolução. O pior 

panorama é mesmo quando passamos à realização de jogo que praticamente 

não existe. Tento todas as aulas ajustar as equipas de modo a conseguir 

equilibrá-las. A verdade é que não tenho conseguido chegar lá.” 

Diário de bordo nº12, semana de 14 a 18 de novembro 
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Por outro lado, a concretização do ciclo do FB foi, também, uma dificuldade 

enorme sentida no inicio do EP. Numa fase inicial, queria tanto conseguir chegar 

a todos os alunos que, quando dava por mim, não esperava para observar 

novamente o aluno a quem tinha emitido FB de modo a verificar se a informação 

transmitida tinha sido efetivada ou não.  

“A bola estava constantemente no chão. Eu andava de um lado para o 

outro, no campo, tentando dirigir-me a todos rapidamente, para puxar por eles, 

emitir feedbacks, na tentativa de os manter motivados para a prática num 

momento de que esperava ser de concentração e, então, a bola caía no chão 

outra vez.” 

Diário de bordo nº8, semana de 17 a 21 de outubro 

 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), o questionamento dos alunos é um 

dos métodos verbais mais utilizados pelos professores, sendo a interrogação dos 

alunos, como método de ensino, tão velha como a própria instrução. O 

questionamento foi um dos métodos verbais por mim utilizado ao longo do EP. 

Enquanto professora estagiária, vi o questionamento como uma forma de 

aproximação aos meus alunos, cedendo-lhes maior oportunidade de intervenção 

na aula e evitando que as minhas instruções fossem uma linha única dirigida de 

mim para a turma. Tal como defendem Harvey e Goudvis (2000), o 

“questionamento é a chave para a compreensão”. Foi realmente neste sentido 

que introduzi o questionamento nas aulas de EF do 11ºC e do 6ºF. Ao recorrer 

ao questionamento, este permitiu-me desenvolver o pensamento crítico dos 

alunos, bem como conduzi-los a uma reflexão sobre aquilo que tinha sido 

abordado. O recurso a esta estratégia decorreu em diferentes momentos da aula. 

Por vezes era utilizado no início da mesma, na procura de questionar os 

estudantes sobre o que tinha sido abordado na aula anterior. Por outro lado, o 

questionamento era, também utilizado, aquando da realização de um FB ao 

aluno. Assim que eu me apercebia que o aluno estava a executar algum 

movimento ou alguma habilidade de forma errada, aproximava-me e 

questionava-o sobre o porquê daquela situação estar a acontecer. Isto surgia 
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com o intuito do aluno ter uma prática refletida e, deste modo, ser capaz de 

perceber qual era o erro que estava a cometer. Posteriormente ao 

questionamento, procurava emitir um FB de cariz mais prescritivo, que fosse ao 

encontro da conclusão a que o aluno chegou, para que este pudesse tentar 

corrigir o movimento. Outra situação em que o recurso ao questionamento existiu 

foi nas paragens das situações de jogo. Recorria ao chamado “congelamento” 

da situação de jogo, em que os alunos se mantinham exatamente nas posições 

em que estavam aquando do momento da interrupção, e os questionava sobre 

o que estava errado. O objetivo era obrigar os alunos a realizar uma leitura do 

que tinha acontecido previamente no jogo, para que à posteriori fossem capazes 

de melhorar e desenvolver a sua perceção do jogo. 

 

5.5 A avaliação: a procura da justiça 

 

“Em quase todas as obras de didática é realçada a importância da análise e 

avaliação do ensino. Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, 

a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor 

(…) a análise e avaliação ligam-se, em estreita retroação, à planificação e 

realização. Nenhuma destas três atividades é dispensável, se o professor 

pretender assumir corretamente as suas funções”  

(Bento, 2003, pp. 174-175).  

 

A avaliação surge como um processo contínuo que decorre durante todo 

o ano letivo, de modo a identificar os progressos ou retrocessos existentes no 

processo de ensino-aprendizagem. Tal como afirma Rosado et al (2002), o 

processo de avaliação pode ser entendido como uma tarefa de recolher, analisar 

e interpretar diversos elementos reunidos ao longo do tempo acerca de um 

produto ou sistema de ensino, no sentido de verificarmos em que medida foram 

alcançados os objetivos que foram previamente estabelecidos. Assim, a 

avaliação surge com determinadas funções, tanto para os alunos como para os 
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docentes, nomeadamente, como forma de diagnóstico da evolução dos alunos 

(dando origem a uma classificação que será atribuída aos mesmos), da 

determinação das suas falhas e, ainda, como elemento para a reflexão sobre os 

seus próprios erros. Quanto à finalidade da avaliação no papel do professor, esta 

surge como forma de contextualização relativa às formas e estratégias aplicadas 

no processo de ensino-aprendizagem, levando a uma posterior reflexão que 

pode dar origem a novas orientações e metodologias a aplicar na sua atividade 

docente. Deste modo, o processo de avaliação pode ocorrer em três momentos 

distintos: AD, avaliação formativa (AF) e a avaliação sumativa (AS). 

 A AD é definida como um momento que tem por base servir como uma 

orientação do professor para a realização do planeamento, através da perceção 

da situação dos alunos, de modo a ajustar e a adaptar o processo de ensino-

aprendizagem. Como refere Bento (2003), esta é normalmente realizada no 

início da UD de uma modalidade, com o sentido de diagnosticar o nível geral da 

turma e colocar os demais alunos em grupos ou níveis de aprendizagem que 

sejam adequados às suas capacidades. No seguimento do que alude o autor, as 

avaliações diagnósticas por mim realizadas foram sempre efetuadas no início da 

UD (à exceção das modalidades que ainda não tinham sido abordadas pela 

turma em nenhum nos anos precedentes), para as quais construí uma grelha de 

avaliação para auxiliar esta ação em cada uma das modalidades a lecionar. 

Confesso que este processo no início do ano letivo se revelou de elevada 

complexidade e dificuldade, principalmente na modalidade de voleibol. Uma vez 

que ainda não conhecia os alunos nem os seus nomes, mesmo optando pela 

estratégia de os colocar por números nos campos, senti-me completamente 

perdida. O maior entrave situou-se no facto de ter que observar diversos 

conteúdos a serem realizados por cada um dos alunos para posteriormente 

conseguir um registo que me elucidasse sobre o que cada um era capaz de 

fazer. Existiram momentos em que queria observar um determinado critério de 

avaliação e, assim que me apercebia, a minha atenção já estava direcionada 

para outro completamente diferente. A dificuldade estava, então, não somente 

em observar um número elevado de critérios de avaliação, mas, igualmente, na 

constante dispersão de atenção relativamente ao que tinha de ser observado. O 
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processo melhorou na AD realizada no âmbito da UD de ginástica (ainda no 

primeiro período) e nas modalidades lecionadas nos períodos seguintes. 

Pessoalmente, apesar da complexidade que senti no decorrer do processo, 

consegui valorizar a importância da concretização da AD. Esta permitiu-me 

planear um processo de ensino-aprendizagem o mais adequado possível às 

dificuldades dos meus alunos, concedendo-lhe mais eficácia e mais qualidade. 

“Estava a avaliar um a um, quase que levava as mãos à cabeça. É tão difícil 

realizar uma AD a uma turma quando mal se sabe os nomes dos alunos. Eles 

jogavam e eu quase que me perdia, enquanto tentava olhar para este e para 

aquele, apontar e, por vezes, descobrir os seus nomes. A sorte era ter um aluno 

perto e perguntar vezes sem conta: "como é que ela se chama?". Claro que com 

toda a dificuldade com que me deparei, foi-me impossível terminar e lá vou eu 

ter de continuar na aula em que voltarmos ao pavilhão.” 

Diário de bordo nº4, semana de 19 a 23 de setembro 

 

 Relativamente à AF, esta deve consistir num processo contínuo ao longo 

de todo o ano letivo, em que os alunos são alvo de uma observação cuidadosa 

por parte do professor, aquando da lecionação das aulas. De acordo com Ribeiro 

e Ribeiro (1990, cit. Por Gonçalves et al., 2010, pp. 48-49), o processo de AF 

deve acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem, identificando 

aprendizagens bem-sucedidas e as que suscitam dificuldades, para que possam 

ultrapassar as últimas, levando os alunos a atingir os objetivos propostos. 

Durante a realização do EP, não existiu nenhuma aula de EF por mim lecionada 

que fosse exclusivamente direcionada para a realização da AF de um modo 

formal. Deste modo, optei por realizar esta avaliação em todas as aulas, através 

da observação de todos os alunos na sua prática, realizando apontamentos 

pontuais no meu caderno. A opção por concretizar esta modalidade de avaliação 

desta forma justifica-se pelo facto de a turma padecer de um número reduzido 

de alunos, o que me permitiu conhecê-los rapidamente a diversos níveis. Através 

das observações realizadas durante as aulas foi-me permitido ter uma ideia do 

que cada aluno era capaz de fazer em cada uma das modalidades, permitindo-
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me ter uma imagem da performance de cada aluno que, mais tarde, me veio 

facilitar a realização da AS em caso de dúvida. 

 No que concerne à AS, esta caracteriza-se por ser um juízo globalizante 

sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, das competências, capacidades e 

atitudes dos alunos (Bento, 2003). É neste processo que o professor toma uma 

decisão relativamente à progressão (ou não) do aluno, efetuando uma 

comparação entre aquilo que ele fazia no início da UD e aquilo que é capaz de 

realizar após a lecionação da mesma, concebendo a informação sobre o modo 

que os objetivos iniciais conseguiram ser cumpridos. Em concordância com a 

PC, as grelhas a utilizar para a AD foram, de uma forma geral, as utilizadas 

durante a AS, com a exceção de uma modalidade, como é o caso da natação. 

Nesta modalidade em específico, os alunos foram avaliados (AD) através de uma 

grelha que posteriormente me forneceu informação sobre o nível em que os 

alunos se encontravam numa fase inicial. Consegui verificar que haviam três 

níveis distintos na turma: a adaptação ao meio aquático, a aprendizagem das 

técnicas de nado crol e costas, e a aprendizagem das técnicas de crol, costas e 

mariposa. Para a lecionação desta UD, a turma foi dividida em três grupos, 

inseridas em três pistas distintas e no seu término cada aluno foi avaliado em 

função do nível em que esteve inserido durante as aulas. 

De um modo geral, e de forma a facilitar a avaliação nas demais 

modalidades, as habilidades eram avaliadas através de uma escala de 0-5, que, 

posteriormente, era convertida para uma nota final dos 0 aos 20 valores. Por 

vezes, e dependendo das modalidades, o único entrave que me era imposto na 

realização da AS era a luta contra o tempo. Tornava-se difícil realizar a mesma 

num limite imposto pelos 75 minutos de aula. O facto de ter os alunos em 

constante movimento no espaço de jogo, e de as suas ações estarem 

dependentes do que se está a passar no mesmo, acabava por me complicar a 

observação de uma determinada habilidade. 

“No que concerne à natação, a minha luta era única e simplesmente contra o 

tempo. A avaliação foi realizada por níveis, onde primeiro foi feita a avaliação às 

alunas que ainda se encontravam na adaptação ao meio aquático. A avaliação 
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de natação é ótima e tão boa de se concretizar. Nada melhor do que ter um aluno 

de cada vez onde, nos encontramos num plano onde conseguimos observar tão 

bem o movimento e a técnica. Apesar do tempo de aula na natação ser escasso, 

a muito custo e praticamente sem paragens, fui capaz de realizar a avaliação a 

tempo e horas. Neste momento, comparativamente em relação ao primeiro 

período as minhas dificuldades a este nível melhoraram muito. Já conheço os 

alunos, já sei daquilo que são capazes e tenho uma ideia de todos, do que foram 

realizando ao longo das aulas. Finalmente, o processo de avaliação para mim 

não teve que ser um bicho de sete cabeças.” 

Diário de bordo nº 27, semana de 22 a 26 de março 

Contudo, pela experiência que tive na realização deste processo, a AS 

não me proporcionou grandes dificuldades, apesar de me ter gerado algumas 

preocupações. Um dos maiores cuidados que procurei ter foi o “ser justa”. A este 

nível, a minha preocupação situava-se em ser capaz de avaliar bem e avaliar 

com justiça para que nenhum aluno fosse prejudicado em relação a outro. 

Porém, o facto de observar um movimento apenas uma ou duas vezes e ser 

capaz de verificar se o aluno cumpriu com as componentes críticas necessárias 

acaba automaticamente por limitar a comparação entre alunos. 

“No que concerne ao voleibol, senti-me muito mais à vontade e muito mais 

relaxada, em comparação ao momento da AD realizada no início do ano. Desta 

vez, já sabia o nome de todos os alunos, já os conhecia e tinha uma ideia 

formada do que cada um sabia e era capaz de fazer, pelo que fui vendo ao longo 

das aulas. A aula de 90 minutos chegou perfeitamente para conseguir avaliar 

cuidadosamente cada um dos alunos, até porque tenho sorte da turma ser 

constituída por apenas 22 alunos. Tentei realizar a avaliação de forma calma, 

observando bem os comportamentos que queria, e tentando evitar ao máximo 

que pudessem ocorrer injustiças. “ 

Diário de bordo nº15, semana de 12 a 16 de dezembro  

 Resumindo, a partir de uma prática refletida relativamente ao processo de 

avaliação, considero que a maior das dificuldades foi descobrir se este processo 

foi efetivamente bem concretizado. Partindo do princípio que cada professor 

observa de modo distinto e que tem uma ideia diferente de qualquer outro, este 
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processo acaba por se caraterizar pela sua complexidade em busca da 

igualdade no momento da sua concretização. Com isto quero afirmar que a 

melhor forma que encontrei para realizar o processo de avaliação foi analisar o 

contexto em que estava inserida e a matéria de ensino em questão, adotando 

sempre uma posição coerente e imparcial que me permitiu verificar a evolução 

de cada um dos alunos. 

 

5.6 Observações: “Se tens olhos vê, se puderes ver repara.” 

  

A observação é um processo fundamental no caminho professor 

estagiário na medida em que é através desta que se pode construir uma análise 

sobre o comportamento técnico, tático, cognitivo e social dos nossos alunos. A 

observação surge, ainda, como uma ferramenta de aprendizagem para o 

professor que promove uma atitude crítica sobre o seu comportamento na 

atividade docente. Como refere Martins (2001, p.19), “em todos os sistemas de 

formação de professores, mesmo nos mais tradicionais, a observação tem sido 

uma estratégia privilegiada na medida em que se lhe atribui um papel 

fundamental no processo de modificação do comportamento e de atitude do 

professor em formação”.  

Segundo o regulamento do EP da FADEUP, a observação revela-se uma 

tarefa de carácter obrigatório. A este nível, devem ser realizadas, pelo menos, 

dez observações a cada um dos colegas do NE e, pelo menos, seis à PC. O NE, 

em concordância com a PC, no início do ano letivo, apurou que seria uma mais 

valia a presença de todos os elementos em todas as aulas, para que o nível de 

enriquecimento e de aprendizagem obtido durante este ano fosse o maior 

possível. Para que este processo fosse além de um documento obrigatório para 

a concretização do ano de estágio, decidimos realizar diversos tipos de 

observação para que tivéssemos acesso a determinados aspetos da nossa 

intervenção, passíveis de serem melhorados. Deste modo, o NE da ESP 

construiu as suas próprias grelhas de observação, bem como um calendário em 
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que ficaram estipuladas as datas das respetivas observações e quais os 

principais critérios a observar.  

Começamos pela realização dos incidentes críticos, na qual produzimos 

um documento de simples utilização. Aqui, limitávamo-nos a escrever sobre uma 

grelha em branco os incidentes críticos que iam surgindo na aula dos nossos 

colegas, e o respetivo minuto em que tal tinha sucedido. Consigo apontar que 

esta forma simples de observação acabou por alargar possibilidades em relação 

ao que efetivamente aconteceu na aula e àquilo que pode ser mencionado a 

quem lecionou a aula. Por outro lado, caracteriza-se por ser uma observação 

mais pessoal, em que cada um escreve aquilo que considera pertinente. A única 

desvantagem que consigo arrancar desta experiência foi somente o facto de 

sentir dificuldades acrescidas em ser capaz de analisar tudo o que estava 

simultaneamente a acontecer na aula. 

Posteriormente, o foco da nossa observação transitou para a instrução e 

o FB. A observação deste conteúdo surgiu pela necessidade deste ser um dos 

aspetos em que tivemos maiores dificuldades e no qual precisávamos de 

melhorar significativamente. Procedemos à construção de uma grelha onde 

colocamos os FB descritivos, os prescritivos e os avaliativos. Consideramos que 

estes poderiam ser emitidos à turma, a um grupo ou apenas a um aluno. Cada 

vez que ouvimos um FB no decorrer da aula, apontávamos no documento o tipo 

de FB emitido e a quem este se dirigia. Assim, no término da aula, o nosso colega 

conseguia ter acesso à quantidade e ao tipo de FB que emitiu. 

Para além da observação da emissão de FB, umas das principais 

preocupações foi, também, a observação do comportamento do professor. A 

este nível, criámos uma grelha de observação que consistia no registo dos 

comportamentos adotados pelo professor aquando da sua lecionação da aula. 

Os comportamentos considerados foram: (1) a instrução; (2) o FB; (3) a 

organização de exercícios ou material na aula; (4) a afetividade positiva e a 

afetividade negativa com algum aluno; (5) as intervenções verbais dos alunos 

realizadas junto do professor; (6) a observação dos alunos durante o momento 

da aula e (7) outros comportamentos que não são nenhuns dos mencionados 
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anteriormente. A grande desvantagem deste tipo de observação situou-se na 

dificuldade de perceber aquilo que está a acontecer a cada dez segundos de 

aula, e ser capaz de conseguir manter o foco e a atenção de um modo contínuo 

durante 75 minutos de aula consecutivos. Ainda assim, este foi um documento 

que nos deu uma informação detalhada sobre a nossa atuação em cada uma 

das aulas, dando-nos a perceção sobre o tempo que despendemos em cada um 

dos comportamentos observados.  

Por último, foi alvo da nossa observação o comportamento do aluno. Para 

tal, produzimos uma grelha de observação que continha os seguintes critérios: 

(1) atividade motora, ou seja, o tempo que o aluno passa na realização da prática 

da atividade; (2) demonstração de algum exercício a pedido do professor; (3) 

ajuda a outros colegas da turma; (3) manipulação do material; (4) deslocamentos 

no local da aula; (5) atenção à informação transmitida pelo professor; (6) espera, 

tempo que o aluno aguarda para a realização de alguma atividade; (7) 

comportamento fora da tarefa pedida; (8) intervenções verbais que o aluno 

realiza durante a aula; (9) afetividade com o professor e com os colegas e (10) 

outros comportamentos que não estejam enumerados nos acima mencionados. 

Os dois últimos documentos de observação referidos acima (i.e. comportamento 

do professor e comportamento do aluno) foram preenchidos com fundamento na 

quantidade de vezes que um determinado comportamento ocorria durante a 

aula. Em relação a este tipo de observação, não lhe consigo atribuir grande 

importância uma vez que o respetivo método estava muito dependente do aluno 

que era escolhido para observação. Ainda assim, a partir do respetivo foi 

possível obter uma noção de alguns aspetos que considero fundamentais na 

aula, nomeadamente o tempo em que o aluno se encontra em espera e o tempo 

que este se encontra em atividade motora. Tal como no tipo de observação 

mencionado anteriormente, este é um método de observação que se torna muito 

complexo para quem o está a realizar, pela necessidade de se estar a fazer 

constantes apontamentos de dez em dez segundos. Isto induz à possibilidade 

de existirem vários erros e, portanto, distorções da realidade, pelo simples facto 

do observador não ser capaz de estar focado naquilo que está a acontecer 

durante todo o tempo de aula. 
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A corroborar ao processo de observação que realizamos de um modo 

formal, decidimos realizar pequenas reuniões de NE juntamente com a PC em 

que partilhávamos opiniões sobre o modo como correram as aulas de cada um, 

apontando os aspetos positivos e os aspetos negativos. Paralelamente a isto, 

durante a realização das mesmas tentávamos arranjar soluções para as 

dificuldades que ainda não estavam colmatadas e para situações pontuais que 

iam acontecendo. São exemplos as situações de organização de exercícios ou 

reações a determinadas situações que decorrem na aula, como comportamentos 

desviantes ou inesperados de um aluno. Estas reuniões eram realizadas num 

ambiente muito tranquilo, na sala de trabalho existente na escola, onde 

diariamente nos encontramos fora do horário das aulas. Estas reuniões eram 

realizadas em tom de conversa e diálogo, em que o único objetivo era aprender 

com os nossos erros, tendo em vista uma única finalidade: tornarmo-nos os 

melhores professores possíveis  

 Concluindo, a observação realizada no âmbito do EP, aos mais diversos 

níveis, constatou-se uma mais valia na medida em que me permitiu desenvolver 

um sentido mais crítico e possuir uma noção mais exata e detalhada de 

informação relevante para o meu desenvolvimento enquanto docente. 

 

5.7. A reflexão enquanto elemento fundamental no desenvolvimento 

profissional: a importância dos Diários de bordo 

  

Ao longo de toda a minha formação na FADEUP fui ouvindo falar da 

importância do professor se tornar num profissional reflexivo. Tal como cita 

Alarcão (1996), “ser-se reflexivo é ter-se a capacidade de utilizar o pensamento 

como atribuidor de sentido”.  

Segundo a mesma autora, a reflexão é uma forma especializada de 

pensar, implicando uma perscrutação ativa, voluntária, persistente e rigorosa 

daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica. Esta 

considera ainda que a reflexão é um processo que evidencia os motivos pelos 
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quais as nossas ações e convicções são justificadas bem como, acaba por 

iluminar as consequências a que elas nos conduzem. Deste modo, a forma como 

as nossas conceções, ideais e objetivos são pensados acabam por se refletir na 

forma como agimos. O ato de agir, está então ligado intrinsecamente àquilo que 

acreditamos, tornando-se apenas possível ao professor detetar os seus erros, 

através de constantes reflexões anteriores e posteriores ao momento da prática. 

Estas acabam por auxiliar o profissional docente na reformulação do seu modo 

de pensar e agir, existindo uma nova construção da sua identidade profissional. 

Deste modo, a reflexão acaba por se basear na vontade, no pensamento, nas 

atitudes de questionamento e curiosidade, na procura da verdade e da justiça, 

sendo um processo simultaneamente lógico e psicológico, combinando a 

racionalidade da lógica investigativa com a irracionalidade inerente à intuição e 

à paixão do sujeito pensante, unindo cognição e afetividade num ato específico 

e próprio do ser humano (Alarcão, 2001). Neste sentido, revela-se imprescindível 

que o EE crie o hábito reflexivo ao longo da sua formação e da sua vida futura, 

para que, assim, consiga desenvolver o seu modo de agir, pensar e avaliar a sua 

atividade (Rosado & Mesquita, 2011). 

 

O exemplo disso, são os diários de bordo propostos e realizados com o 

intuito de se constituírem uma ferramenta que promove o sentido de reflexão no 

EE. No decorrer do ano letivo, as reflexões presentes no diário de bordo 

deixaram de consistir numa descrição do que ia decorrendo ao longo das 

semanas de estágio e tornaram-se num local de refúgio e de desabafo das 

dificuldades que me iam aparecendo ao longo do caminho. Era um lugar de 

pensamento sobre os problemas e situações pontuais que me iam surgindo e 

que eu procurava ultrapassar através da constante tomada de decisão e da 

procura de soluções. 

Com base no processo de escrita dos diários de bordo percebi que é 

através da reflexão que criamos um processo de transformação em prol do “bom 

profissional”. Alarcão (s.d) diz que quando refletimos sobre uma ação, uma 

atitude, um fenómeno, temos como objeto de reflexão a ação, a atitude, o 
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fenómeno e queremos compreendê-los. É aqui que definimos o que está bem e 

o que está mal, para, posteriormente, atuarmos em função disso. Para esta 

análise de uma situação já ocorrida realizada através do processo de reflexão, 

são utilizados os conhecimentos que possuímos, não só da formação, mas de 

experiências anteriores. Para conseguirmos analisar estes fenómenos, 

precisamos de os analisar à luz de referentes que lhes atribuam sentido. 

Segundo Alarcão (s.d) estes referentes são os saberes que já possuímos, fruto 

da experiência ou da informação, ou os saberes à procura dos quais nos 

lançamos por imposição da necessidade de compreender a situação em estudo.  

Após a realização do EP, considero de elevada importância a escrita dos 

diários de bordo. Não por serem de caráter obrigatório, mas por se terem tornado 

um local de descarga onde consegui afirmar e enumerar, sem medos, cada um 

dos erros que fui cometendo ao longo do percurso. O facto de refletir sobre eles 

acabou por me dar ânimo para falhar cada vez menos e ser capaz de ir em busca 

de soluções. A ideia foi sempre a de me tornar numa melhor profissional docente, 

para que a cada diário de bordo que escrevesse, tivesse menos que contar. 
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6. Perceção dos alunos sobre o uso de um modelo de ensino 

centrado no professor e um modelo de ensino centrado no 

aluno numa unidade didática de dança e a sua influência nos 

seus índices motivacionais  
 

 

Resumo 

O presente estudo de investigação tem como objetivo apurar a perceção 

dos alunos sobre a influência do uso de um modelo de ensino centrado no 

professor e um modelo de ensino centrado no aluno nos seus índices 

motivacionais, quando numa unidade didática de dança nas aulas de EF.  Neste 

estudo participaram cerca de dezanove alunos (10 do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino). Nas primeiras cinco aulas da unidade didática dança, as aulas foram 

lecionadas através de um modelo de ensino centrado no professor (modelo de 

instrução direta - MID) e nas restantes 6 aulas foi utilizado um modelo de ensino 

centrado no aluno (modelo de educação desportiva - MED). No final das 

primeiras 5 aulas, foi solicitado aos alunos que preenchessem um questionário 

relacionado com a motivação para as aulas (QMAD- Participation Motivation 

Questionnaire), e no final das restantes 5 aulas, o mesmo questionário voltou a 

ser aplicado. Depois de uma análise dos resultados obtidos, foi possível perceber 

que o índice motivacional dos alunos se manteve constante aquando da 

utilização dos dois modelos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELOS DE ENSINO, MOTIVAÇÃO, DANÇA, 

APRENDIZAGEM, EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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Abstract 

The present research study aims to understand if the adoption of more student-

centered and teacher-centered teaching models in the didactic unit of dance, 

influence the motivational levels of students in PE classes. About nineteen 

students (10 female and 9 male) and the class teacher (trainee student) 

participated in the study as researcher. In the first five classes of the didactic 

dance unit, classes were taught through a teacher-centered teaching model and 

in the remaining 6 classes, a student-centered teaching model was used. At the 

end of the first 5 classes, students were asked to complete a questionnaire 

related to the motivation for the classes, and at the end of the remaining 5 

classes, the same questionnaire was again applied.  

After than analysis of the obtained results, it was possible to notice that the 

motivational index of the students remained constant when using the two models, 

therefore, it was not verified statistically significant that they showed the opposite. 

 

KEYWORDS: SPORTS EDUCATION MODEL, MOTIVATION, DANCE, 

LEARNING, PHYSICAL EDUCATION. 
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6.1. Introdução 

 

A dança é uma modalidade que não é muito popular nas escolas uma vez 

que é vista por muitos alunos como uma matéria de difícil aprendizagem e que 

requer uma exposição fora do normal. Muitos alunos apresentam um baixo nível 

de coordenação, o que compromete a sua performance nesta modalidade e, 

automaticamente, os faz perder o gosto e a motivação para a sua prática. 

Confrontada com esta situação na realidade da prática de ensino 

supervisionada, nasceu em mim a curiosidade de tentar perceber se o modo 

como as aulas desta modalidade são lecionadas influencia os índices 

motivacionais dos alunos, e, consequentemente, através desta informação ter 

possibilidade de melhorar o processo de ensino aprendizagem. 

Segundo Mesquita e Graça (2011), tendo em conta a variedade de 

modelos de instrução, ora centrados no professor, ora centrados no aluno, o 

importante é descobrir o equilíbrio entre o apoio que o aluno precisa e a 

autonomia que o vai levar a desenvolver uma ligação forte com o desporto. Para 

que isto aconteça, é necessário que o professor seja capaz de adequar a sua 

prática pedagógica a um sistema que leve ao desenvolvimento de competências, 

motoras e sociais, por parte dos alunos, que lhes proporcione experiências 

positivas na aula de EF. 

De modo a contextualizar o estudo de investigação realizado, é 

apresentado um enquadramento teórico que pretende apresentar as diferenças 

entre os modelos de instrução centrados no professor e centrados no aluno. A 

abordagem centrada no professor, confere-lhe a tomada de decisão de 

praticamente todas as decisões sobre o processo de ensino-aprendizagem que 

tem como vantagem o 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. Por 

outro lado, uma abordagem centrada no aluno surge através da necessidade dos 

alunos estarem por dentro das iniciativas em que participam e estão envolvidos, 

assumindo um papel de construtores ativos da sua própria aprendizagem, 

concedendo-lhes autonomia, responsabilidade e compromisso. Posteriormente, 
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é apresentado o motivo que me levou à realização deste estudo, e, 

consequentemente, são enumerados os objetivos a que este se propõe a 

responder. De seguida, é explicada toda a metodologia colocada em prática, 

nomeadamente, quem são os participantes do estudo e como foi concretizada a 

recolha e a análise dos dados recolhidos. A apresentação dos resultados é 

exposta para cada uma das variáveis pertencentes ao questionário realizado, 

apresentando as diferenças (ou não) estatisticamente significativas quando 

comparados os dois momentos ou quando comparados os diferentes géneros. 

A discussão de resultados pretende responder-nos aos objetivos definidos para 

o estudo fazendo a ponte para o conhecimento já existente na literatura em 

questão. Por fim, surgem as conclusões do estudo. 

 

6.2. Enquadramento teórico 

 

6.2.1. Modelos de ensino 

 

De acordo com Metzler (2000), os modelos de ensino baseiam-se em 

teorias da aprendizagem e do ensino, integram o planeamento, a implementação 

e a avaliação do processo. Estes são aplicados no decorrer de uma unidade 

didática, auxiliando o professor na tomada de decisões que orientem os 

discentes nos seus processos de aprendizagem. Os modelos de ensino 

fornecem uma visão global do processo de ensino-aprendizagem e são 

entendidos como abordagens coerentes para se ensinar, descrevendo 

comportamentos padrão do professor e dos alunos e provocando aprendizagens 

significativas (Mesquita & Graça, 2009). Conforme nos refere Metzler (2000), os 

modelos de ensino apresentam diversas caraterísticas: (1) esclarecem as 

prioridades nos diferentes domínios de aprendizagem e as suas interações; (2) 

possibilitam uma ideia central para o ensino; (3) permitem ao professor, e aos 

alunos, entenderem o que vai acontecer no presente e no futuro; (4) apoiam-se 

na investigação;  (5) fornecem uma linguagem técnica aos professores; (6) 

permitem que se possa verificar a relação entre a instrução e a aprendizagem e 
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o modo de avaliação mais válido;  (7) facilitam a tomada de decisão dos 

professores dentro de uma estrutura de trabalho já conhecida.  

A maior parte dos modelos de ensino enquadram-se num continuum 

(Metzler, 2000) entre o modelo de instrução direta, “onde o professor realiza o 

controlo administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de 

gestão e ação dos alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p.48) e os modelos de 

ensino indiretos, que são mais implícitos e mais holísticos na abordagem do 

conteúdo (Rink, 2001). No primeiro caso, a finalidade é formar um aluno que 

reproduza o que o professor pretende, sendo que os alunos não pensam de 

forma autónoma e as respostas dadas são resultado de prescrições. O aluno 

tem um papel passivo e reprodutivo, cujos valores e saberes são 

inquestionáveis, já que a experiência e os sentidos, como nos diz Trindade 

(2009), são vistos como um entrave ao desenvolvimento intelectual. Os 

defensores desta abordagem acreditam que, pelo facto do professor saber como 

devem ser realizadas as habilidades motoras, é seu dever ajudar os alunos a 

reproduzi-las de forma correta, ou seja, imitando-o. Para além disto, defendem 

que os estilos diretivos são mais eficazes quando o tempo de ensino é limitado. 

Com o declínio desta abordagem comportamentalista, devido ao sistema 

educacional implicar a formação de alunos mais autónomos e proactivos, no final 

do século XX as abordagens mais centradas nos alunos ganharam espaço 

(Mesquita, 2013). Esta perspetiva enfatiza o trabalho em grupo dos alunos para 

atingirem objetivos, no qual a valorização dos processos cognitivos, da tomada 

de decisão e da compreensão de situações-problema constitui o mote para o 

desenvolvimento pessoal, social e desportivo (Mesquita, 2012, 2013). O 

professor desempenha o papel de facilitador da aprendizagem enquanto orienta 

os alunos para a descoberta das soluções, evitando a prescrição e privilegiando 

o questionamento (Mesquita, 2012). Para isso, é necessário criar um ambiente 

propício à aprendizagem, o que “requer que o professor equilibre as medidas de 

direção e controlo extremo com as necessidades de intervenção dos alunos” 

(Mesquita & Graça, 2011, p.45). Os seus defensores acreditam que a 

aprendizagem é muito mais do que a reprodução de habilidades motoras de 

forma correta e que, para que haja uma aprendizagem real, é necessária a 
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experimentação, a resolução de situações e a autodescoberta, através das 

interações que os jovens estabelecem com outros mais capazes (por exemplo, 

professores e colegas “treinadores”), que são percebidas como fatores 

potenciadores das aprendizagens dos alunos (Trindade & Cosme, 2010).  

 

6.2.2. Modelo de ensino centrado no professor 

  

O modelo de ensino centrado no professor é caraterizado pela 

importância que é atribuída ao mesmo, enquanto líder instrucional do processo 

de ensino. Segundo Mesquita e Rosado (2008), este tipo de abordagem é 

considerado um estilo autocrático, prescritivo e unidirecional. Assim, dada a sua 

natureza, esta abordagem confere ao aluno um papel relativamente passivo, 

essencialmente conotado com a reprodução dos saberes transmitidos pelo 

professor em que tradicionalmente dominam as unidades de curta duração e os 

currículos de múltiplas atividades (Mesquita & Graça, 2006). Nota-se uma 

eficácia no ensino das habilidades das demais modalidades, em contextos de 

baixa interferência contextual, existindo um controlo estreito das atividades dos 

alunos através de um domínio da monitorização. O professor “manda” em tudo, 

de modo a obter máxima eficácia nas atividades dos alunos. Em cada aula é feita 

uma revisão da matéria lecionada na aula anterior e a apresentação das novas 

habilidades, ou conteúdos gerais, são explicadas e demonstradas aos alunos 

pelo professor, antes da prática motora, tendo em vista a reprodução de um 

modelo correto de execução. Após a apresentação da tarefa, os alunos 

exercitam-na e o docente certifica-se que os discentes possuem competências 

básicas, emitindo constantemente feedbacks corretivos, sendo ele que define o 

tempo de exercitação e o número de repetições. Assim, este modelo centra no 

professor todas as tomadas de decisão aos mais diversos níveis, acerca do 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Pereira et al (2010), o MID tem 

demonstrado ser eficaz, principalmente em situações analíticas de 

aprendizagem técnica e nas etapas iniciais da prática. 
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6.2.3. Modelo de ensino centrado no aluno 

  

Numa abordagem realizada na centralização do processo de ensino-

aprendizagem no aluno, é atribuído um papel ativo ao jovem estudante enquanto 

construtor ativo da sua própria aprendizagem. Esta responsabilização surge da 

necessidade dos alunos estarem inseridos mais aprofundadamente nas 

iniciativas em que participam e estão envolvidos. Segundo Mesquita (2011), isto 

gera uma capacidade de autonomia, responsabilidade e compromisso no 

praticante da modalidade, na medida em que este pretende perceber aquilo que 

faz, saber porque o faz e ser conhecedor de todas as decisões que são tomadas 

a seu respeito. A ideia de levar os jovens a realizarem tarefas sem que estes 

entendam a sua razão de ser, nunca fez grande sentido e, atualmente, é 

considerado completamente desajustado. Desta forma, entende-se que o aluno 

deva antes de ser fazedor, ser um pensador. Nesta abordagem de ensino pode 

optar-se pela formação de grupos de trabalho, onde se procura que os diferentes 

elementos se ajudem mutuamente, assumam responsabilidades pelas próprias 

aprendizagens e desenvolvam a capacidade para dar e receber feedbacks uns 

aos outros. Deste modo, é atribuída aos alunos uma responsabilidade individual 

onde o desempenho de todos os membros é importante para o desempenho 

global do grupo, contando, para isso, para a avaliação. Desta forma, todos os 

seus elementos têm de contribuir de alguma forma para o grupo, sendo 

importante que todos aprendam e evoluam para níveis de desempenho mais 

elevados.  

 

6.3 Objetivos do estudo 

 

O ponto de partida deste estudo surge da curiosidade da professora da 

turma em relação à visão negativa que os seus alunos possuíam sobre a 

modalidade de dança. Foi, então, intenção deste estudo, perceber se o modelo 

de ensino utilizado nas aulas poderia interferir com a perspetiva dos alunos em 

relação às suas aprendizagens e à sua motivação para a prática desta 
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modalidade. Com este estudo pretende-se perceber qual a perceção dos alunos 

sobre o recurso a abordagens centradas no professor e ou no aluno numa 

unidade didática de dança e de que forma estas podem determinar os seus 

índices motivacionais para a prática desta modalidade no contexto da EF. 

 

6.4. Metodologia  

 

6.4.1. Participantes  

 

Participaram neste estudo 19 alunos, com idades compreendidas entre os 

16 e os 17 anos, que frequentaram o 11º ano, na ESP, durante o ano letivo 

2016/2017. A turma foi informada acerca do objetivo do estudo e dos seus 

procedimentos de forma a terem conhecimento do processo onde estavam 

inseridos. Todos os alunos foram intervenientes nas aulas da modalidade 

analisada e participaram ativamente em todas as aulas da mesma. 

 

6.4.2. Fase de aplicação dos dois modelos 

 

Na ESP a carga horária semanal em EF é de 180 minutos, distribuída em 

duas aulas de 90 minutos. Todas as aulas são planeadas no início do ano tendo 

em conta as modalidades a serem lecionadas e os espaços disponíveis para 

cada professor, em função do roulement de espaços. Durante o ano letivo 

decorrente, de acordo com o Programa Nacional de Educação Física, a 

modalidade de dança é obrigatória para o 11º ano de escolaridade. Esta foi 

lecionada durante o 2º período de onde dispus de 11 aulas para a aplicação da 

UD.  

Durante as primeiras 5 aulas da mesma, procedi à introdução dos 

conteúdos relativos à noção de corpo e tempo, fazendo, simultaneamente, uma 

abordagem aos passos básicos do step e da aeróbica. Para esta primeira 

abordagem, escolhi um modelo centrado no professor (MID) por diversos 
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motivos. Primeiro, porque o início de uma nova modalidade suscita a 

necessidade de se implementarem regras e rotinas, e, posteriormente, porque, 

uma vez que os alunos nunca tinham contactado com o step e a aeróbica, surgiu 

a necessidade de realizar uma decomposição dos conteúdos, de forma a existir 

uma progressão sequencial muito marcada e acompanhada pela demonstração 

e pelo feedback corretivo em todas as fases. Durante estas aulas foi feita a 

revisão dos conteúdos lecionados através do questionamento e foram 

exercitados os conteúdos já lecionados. 

Nas restantes 6 aulas da UD, em que a última foi destinada à realização 

da avaliação sumativa, foi fornecido espaço e liberdade aos alunos para 

construírem as suas coreografias em grupo. Aqui, as aulas foram orientadas 

segundo um modelo de ensino centrado no aluno (MED). A opção de lecionar 

estas aulas segundo este modelo justifica-se pela necessidade de atribuir um 

papel mais ativo ao aluno no seu próprio processo de ensino-aprendizagem, e 

pela utilização do trabalho em grupo. No decorrer destas aulas os alunos foram 

trabalhando em grupos nas suas coreografias, onde lhes foi atribuído um papel 

mais ativo na sua própria aprendizagem. Aqui foi-lhes concedido o poder de 

decisão do processo, afim de se preparem para o momento final de 

apresentação das mesmas (avaliação sumativa). 

 

6.4.3. Recolha de dados 

 

A recolha de dados foi realizada através da aplicação de um questionário 

(anexo 4) em dois momentos distintos. O primeiro após a aplicação do modelo 

centrado no professor e o segundo após a aplicação do modelo centrado no 

aluno. O questionário foi aplicado em contexto de aula, num ambiente ao qual 

os alunos já estavam familiarizados, em que os dez minutos finais da última aula 

foi dedicado ao preenchimento do respetivo. O questionário utilizado foi o QMAD 

(questionário de motivação de atividades desportivas) traduzido e adaptado por 

Sidónio Serpa e Jorge Frias a partir do “Participation Motivation Questionnaire”. 

Este questionário dispõe de 29 questões, em que as respostas são dadas 
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através de uma escala de likert (1 a 5), em que o 1 é considerado “nada 

importante” e o 5 é considerado “muito importante”. 

 

6.4.4. Análise dos dados 

 

A análise de dados foi realizada através da verificação das respostas 

dadas pelos alunos ao questionário, onde as demais variáveis foram inseridas 

no programa estatístico (SPSS). Para a obtenção de resultados, foi aplicado o 

teste de análise de medidas repetidas, permitindo-nos realizar uma comparação 

entre os dois momentos. 

 

6.4.5. Resultados 

 

Para a apresentação dos resultados, as variáveis existentes no 

questionário realizado vão ser apresentadas uma a uma, através de uma breve 

análise da existência (ou não) de diferenças estatisticamente significativas. Para 

tal, foi realizada a comparação entre as respostas dadas nos dois momentos 

considerados, bem como comparações em relação ao género. 

 

Capacidades Técnicas 

No que diz respeito à variável “capacidades técnicas” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,098; p=0,758), bem como em relação ao género (F=1,201; p=0,288). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Capacidades 

técnicas A 

Masculino 4,4444 1,01379 9 

Feminino 4,0000 0,81650 10 
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Total 4,2105 0,91766 19 

Capacidades 

técnicas B 

Masculino 4,5556 1,01379 9 

Feminino 3,8000 0,78881 10 

Total 4,1579 0,95819 19 

 

Quadro 1. Estatística descritiva da variável capacidades técnicas. 

 

Estar com os amigos 

No que diz respeito à variável “estar com os amigos” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,000; p=0,983), bem como em relação ao género (F=0,165; p=0,690). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Estar com os 

amigos A 

Masculino 3,8889 1,26930 9 

Feminino 4,1000 0,99443 10 

Total 4,0000 1,10554 19 

Estar com os 

amigos B 

Masculino 4,0000 1,11803 9 

Feminino 4,0000 0,81650 10 

Total 4,0000 0,94281 19 

 

Quadro 2. Estatística descritiva da variável estar com os amigos. 

 

Descarregar energias 

Relativamente à variável “descarregar energias” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=0,019; p=0,891). Em relação ao género, verificaram-se diferenças 
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estatisticamente significativas (F=7,022; p=0,017). Assim, as alunas do género 

feminino, atribuem uma importância superior ao descarregar energias, em 

comparação com os alunos do género masculino. 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Descarregar 

energias A 

Masculino 3,1111 1,16667 9 

Feminino 4,1000 0,56765 10 

Total 3,6316 1,01163 19 

Descarregar 

energias B 

Masculino 3,7778 1,20185 9 

Feminino 3,5000 0,70711 10 

Total 3,6316 0,95513 19 

 

Quadro3. Estatística descritiva da variável descarregar energias. 

 

Manter a forma 

No que diz respeito à variável “manter a forma” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=1,578; p=0,226), bem como em relação ao género (F=0,632; p=0,438). 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Manter a forma A Masculino 4,1111 0,78174 9 

Feminino 3,7000 0,94868 10 

Total 3,8947 0,87526 19 

Manter a forma B Masculino 4,5556 0,72648 9 

Feminino 3,8000 0,63246 10 

Total 4,1579 0,76472 19 

 

Quadro 4. Estatística descritiva da variável manter a forma. 
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Ter emoções fortes 

No que diz respeito à variável “ter emoções fortes” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,099; p=0,756), bem como em relação ao género (F=2,485; p=0,133). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Ter emoções 

fortes A 

Masculino 3,3333 1,41421 9 

Feminino 3,6000 0,69921 10 

Total 3,4737 1,07333 19 

Ter emoções 

fortes B 

Masculino 3,6667 1,22474 9 

Feminino 3,1000 0,87560 10 

Total 3,3684 1,06513 19 

 

Quadro 5. Estatística descritiva da variável ter emoções fortes. 

 

Trabalhar em equipa 

No que diz respeito à variável “trabalhar em equipa” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=1,884; p=0,188), bem como em relação ao género (F=0,042; p=0,840). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Trabalhar em 

equipa A 

Masculino 4,6667 0,70711 9 

Feminino 4,5000 0,52705 10 

Total 4,5789 0,60698 19 

Masculino 4,4444 0,72648 9 
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Trabalhar em 

equipa B 

Feminino 4,2000 0,42164 10 

Total 4,3158 0,58239 19 

 

Quadro 6. Estatística descritiva da variável trabalhar em equipa. 

 

Influência da família e dos amigos 

No que diz respeito à variável “influência da família e dos amigos” não 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto 

é, momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,798; p=0,384), bem como em relação ao género (F=3,253; p=0,089). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Influência família 

e amigos A 

Masculino 2,7778 1,64148 9 

Feminino 3,0000 1,15470 10 

Total 2,8947 1,37011 19 

Influência família 

e amigos B 

Masculino 3,6667 1,00000 9 

Feminino 2,7000 0,82327 10 

Total 3,1579 1,01451 19 

 

Quadro 7. Estatística descritiva da variável influência da família e dos amigos. 

 

Aprender novas técnicas 

No que diz respeito à variável “aprender novas técnicas” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,042; p=0,840), bem como em relação ao género (F=1,884; p=0,188). 
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 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Aprender novas 

técnicas A 

Masculino 4,3333 1,00000 9 

Feminino 4,1000 0,73786 10 

Total 4,2105 0,85498 19 

Aprender novas 

técnicas B 

Masculino 4,5556 0,52705 9 

Feminino 3,8000 0,63246 10 

Total 4,1579 0,68825 19 

 

Quadro 8. Estatística descritiva da variável aprender novas técnicas. 

 

Fazer novas amizades 

No que diz respeito à variável “fazer novas amizades” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,043; p=0,837), bem como em relação ao género (F=0,043; p=0,837). 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Fazer novas 

amizades A 

Masculino 3,7778 1,09291 9 

Feminino 3,9000 0,87560 10 

Total 3,8421 0,95819 19 

Fazer novas 

amizades B 

Masculino 3,8889 0,92796 9 

Feminino 3,9000 0,56765 10 

Total 3,8947 0,73747 19 

 

Quadro 9. Estatística descritiva da variável fazer novas amizades. 

 

Fazer algo em que se é bom 

No que diz respeito à variável “fazer algo em que se é bom” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 
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momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=1,239; p=0,281), bem como em relação ao género (F=0,261; p=0,616). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Fazer algo em 

que se é bom A 

Masculino 4,1111 0,78174 9 

Feminino 3,9000 0,99443 10 

Total 4,0000 0,88192 19 

Fazer algo em 

que se é bom B 

Masculino 4,0000 0,86603 9 

Feminino 3,6000 0,69921 10 

Total 3,7895 0,78733 19 

 

Quadro 10. Estatística descritiva da variável fazer algo em que se é bom. 

 

Libertar a tensão 

No que diz respeito à variável “libertar a tensão” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=0,407; p=0,532), bem como em relação ao género (F=0,407; p=0,532). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Libertar a tensão 

A 

Masculino 3,7778 0,97183 9 

Feminino 3,8000 0,91894 10 

Total 3,7895 0,91766 19 

Libertar a tensão 

B 

Masculino 4,1111 0,78174 9 

Feminino 3,8000 0,78881 10 

Total 3,9474 0,77986 19 

 

Quadro 11. Estatística descritiva da variável libertar a tensão. 
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Receber prémios 

No que diz respeito à variável “receber prémios” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=0,800; p=0,384), bem como em relação ao género (F=0,115; p=0,739). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Receber prémios 

A 

Masculino 2,6667 1,22474 9 

Feminino 2,5000 0,84984 10 

Total 2,5789 1,01739 19 

Receber prémios 

B 

Masculino 2,8889 0,92796 9 

Feminino 2,6000 0,69921 10 

Total 2,7368 0,80568 19 

 

Quadro 12. Estatística descritiva da variável receber prémios. 

 

Fazer exercício 

No que diz respeito à variável “fazer exercício” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=0,117; p=0,620), bem como em relação ao género (F=0,117; p=0,620). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Fazer exercício A Masculino 4,3333 0,70711 9 

Feminino 4,1000 0,99443 10 

Total 4,2105 0,85498 19 
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Fazer exercício B Masculino 4,5556 0,72648 9 

Feminino 4,1000 0,73786 10 

Total 4,3158 0,74927 19 

 

Quadro 13. Estatística descritiva da variável fazer exercício. 

 

 

Ter alguma coisa para fazer 

No que diz respeito à variável “ter alguma coisa para fazer” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,570; p=0,461), bem como em relação ao género (F=1,081; p=0,313). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Ter alguma coisa 

para fazer A 

Masculino 3,2222 1,39443 9 

Feminino 3,6000 1,07497 10 

Total 3,4211 1,21636 19 

Ter alguma coisa 

para fazer B 

Masculino 3,3333 1,50000 9 

Feminino 2,9000 0,56765 10 

Total 3,1053 1,10024 19 

 

Quadro 14. Estatística descritiva da variável ter alguma coisa para fazer. 

 

Ter ação 

No que diz respeito à variável “ter ação” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=0,367; p=0,553), bem como em relação ao género (F=4,116; p=0,058). 
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 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Ter ação A Masculino 3,1111 1,16667 9 

Feminino 4,0000 0,66667 10 

Total 3,5789 1,01739 19 

Ter ação B Masculino 3,6667 0,70711 9 

Feminino 3,7000 0,67495 10 

Total 3,6842 0,67104 19 

 

Quadro 15. Estatística descritiva da variável ter ação. 

 

Espírito de equipa 

No que diz respeito à variável “espírito de equipa” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=1,648; p=0,216), bem como em relação ao género (F=4,070; p=0,060). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Espírito de equipa 

A 

Masculino 4,4444 0,72648 9 

Feminino 4,5000 0,70711 10 

Total 4,4737 0,69669 19 

Espírito de equipa 

B 

Masculino 4,5556 0,52705 9 

Feminino 4,0000 0,66667 10 

Total 4,2632 0,65338 19 

 

Quadro 16. Estatística descritiva da variável espírito de equipa. 
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Ter a sensação de ser importante 

No que diz respeito à variável “ter a sensação de ser importante” não 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto 

é, momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=1,074; p=0,315), bem como em relação ao género (F=2,943; p=0,104). 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Ter a sensação 

de ser importante 

A 

Masculino 2,8889 1,05409 9 

Feminino 2,7000 1,41814 10 

Total 2,7895 1,22832 19 

Ter a sensação 

de ser importante 

B 

Masculino 3,1111 1,16667 9 

Feminino 1,8000 1,03280 10 

Total 2,4211 1,26121 19 

 

Quadro 17. Estatística descritiva da variável ter a sensação de ser importante. 

 

Pertencer a um grupo 

No que diz respeito à variável “pertencer a um grupo” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,240; p=0,631), bem como em relação ao género (F=0,020; p=0,890). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Pertencer a um 

grupo A 

Masculino 3,4444 1,13039 9 

Feminino 3,3000 1,15950 10 

Total 3,3684 1,11607 19 

Masculino 3,5556 1,13039 9 
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Pertencer a um 

grupo B 

Feminino 3,5000 0,70711 10 

Total 3,5263 0,90483 19 

 

Quadro 18. Estatística descritiva da variável pertencer a um grupo. 

 

 

Atingir um nível desportivo mais elevado 

No que diz respeito à variável “atingir um nível desportivo mais elevado” 

não existiram diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos 

(isto é, momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado 

no aluno) (F=1,819; p=0,195), bem como em relação ao género (F=0,728; 

p=0,405). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Atingir um nível 

desp. elevado A 

Masculino 4,2222 0,66667 9 

Feminino 3,5000 0,97183 10 

Total 3,8421 0,89834 19 

Atingir um nível 

desp. elevado B 

Masculino 3,7778 1,09291 9 

Feminino 3,4000 0,69921 10 

Total 3,5789 0,90159 19 

 

Quadro 19. Estatística descritiva da variável atingir um nível desportivo mais elevado. 

 

Estar em boa condição física 

No que diz respeito à variável “estar em boa condição física” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 
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momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=1,201; p=0,288), bem como em relação ao género (F=0,098; p=0,758). 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Estar em boa 

condição física A 

Masculino 4,5556 0,72648 9 

Feminino 4,2000 0,78881 10 

Total 4,3684 0,76089 19 

Estar em boa 

condição física B 

Masculino 4,4444 0,72648 9 

Feminino 4,0000 0,81650 10 

Total 4,2105 0,78733 19 

 

Quadro 20. Estatística descritiva da variável estar em boa condição física. 

 

Ultrapassar desafios 

No que diz respeito à variável “ultrapassar desafios” não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, 

momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,717; p=0,409), bem como em relação ao género (F=0,151; p=0,702). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Ultrapassar 

desafios A 

Masculino 4,1111 0,92796 9 

Feminino 4,0000 0,81650 10 

Total 4,0526 0,84811 19 

Ultrapassar 

desafios B 

Masculino 4,0000 1,00000 9 

Feminino 3,7000 0,82327 10 

Total 3,8421 0,89834 19 

 

Quadro 21. Estatística descritiva da variável ultrapassar desafios. 
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Ser reconhecido e ter prestígio 

No que diz respeito à variável “ser reconhecido e ter prestígio” não 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto 

é, momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,639; p=0,435), bem como em relação ao género (F=0,639; p=0,435). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Ser reconhecido 

e ter prestígio A 

Masculino 2,4444 1,13039 9 

Feminino 1,9000 0,73786 10 

Total 2,1579 0,95819 19 

Ser reconhecido 

e ter prestígio B 

Masculino 2,7778 1,09291 9 

Feminino 1,9000 0,87560 10 

Total 2,3158 1,05686 19 

 

Quadro 22. Estatística descritiva da variável ser reconhecido e ter prestígio. 

 

Divertimento 

No que diz respeito à variável “divertimento” não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto é, momento 1-

modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no aluno) 

(F=1,239; p=0,281), bem como em relação ao género (F=0,261; p=0,616). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Divertimento A Masculino 4,6667 0,70711 9 

Feminino 4,4000 0,51640 10 

Total 4,5263 0,61178 19 

Divertimento B Masculino 4,5556 0,52705 9 
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Feminino 4,1000 0,56765 10 

Total 4,3158 0,58239 19 

 

Quadro 23. Estatística descritiva da variável divertimento. 

 

 

Prazer na utilização das instalações 

No que diz respeito à variável “prazer na utilização das instalações” não 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (isto 

é, momento 1-modelo centrado no professor e momento 2-modelo centrado no 

aluno) (F=0,229; p=0,638), bem como em relação ao género (F=0,718; p=0,408). 

 

 Género dos 

inquiridos 

 

Média 

 

Erro Desvio 

 

N 

Prazer utilização 

instalações A 

Masculino 3,7778 1,30171 9 

Feminino 4,3000 0,82327 10 

Total 4,0526 1,07877 19 

Prazer utilização 

instalações B 

Masculino 3,8889 0,92796 9 

Feminino 3,9000 0,73786 10 

Total 3,8947 0,80930 19 

 

Quadro 24. Estatística descritiva da variável prazer na utilização das instalações. 

 

 

6.5 Discussão de Resultados 

  

Através da análise dos resultados foi possível perceber que não existiram 

diferenças significativas entre as respostas dadas no momento um e no 

momento dois. Com isto, nota-se que a motivação dos alunos não sofreu 
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grandes alterações quando utilizada uma abordagem de ensino centrada no 

professor e uma abordagem de ensino centrada no aluno. Tendo em 

consideração a informação desenvolvida no enquadramento teórico, apesar das 

diferenças entre os dois modelos, em que o foco de atuação no processo de 

ensino aprendizagem se altera, dando e retirando autonomia, responsabilidade 

e tomada de decisão ao aluno, este não teve consequências no seu nível de 

motivação. Os demais fatores que podem ter contribuído para estes resultados 

podem estar relacionados pelo modo como foram realizadas as diferentes 

abordagens (utilizando alguns pressupostos dos dois modelos) e pelo facto do 

número de aulas disponíveis para a lecionação da unidade didática serem 

reduzidas. 

 

6.6. Conclusão  

 

Este estudo propunha-se apurar a perceção dos alunos sobre a influência 

do uso de um modelo de ensino centrado no professor e um modelo de ensino 

centrado no aluno nos seus índices motivacionais quando aplicado numa 

unidade didática de dança nas aulas de EF. Através dos dados recolhidos é 

possível afirmar que não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas no seu nível de motivação para as aulas de dança quando 

utilizados diferentes modelos de ensino. 

Considero que este estudo foi uma mais valia, uma vez que fez com que 

experimentasse abordagens de ensino distintas, como, também, pelos 

resultados obtidos que me levam a encarar ambos os modelos de formas 

diferentes. Percebi que, nesta realidade, a abordagem centrada no professor foi 

um processo vantajoso na medida em que me permitiu ter maior controlo da 

turma e uma maior facilidade no ensino dos passos básicos e coreografias dos 

diferentes estilos de dança lecionados. Contudo, apesar daquilo que achava no 

início do estudo, este modelo proporcionou um nível de aprendizagem e de 

motivação dos alunos superior ao que era expectável.  Ao confrontar os 

resultados obtidos com as minhas crenças em relação a cada modelo considero 
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que, numa abordagem inicial, numa turma com a qual o professor nunca 

contactou, o recurso a uma abordagem centrada no professor pode revelar-se 

necessária na medida em que, poderá ser a forma mais rápida para gerir a turma 

de forma eficaz. No entanto, assim que a gestão e organização dos alunos 

estiver controlada, acredito que a implementação progressiva de uma 

abordagem centrada no aluno e que confira maior responsabilidade, trará 

vantagens ao nível do empenho e da dedicação dos alunos o que, mais tarde, 

se poderá refletir numa maior motivação para a prática e, consequentemente, 

maior disposição para a aprendizagem.  

  Com efeito, penso que, é possível fazer uma transição entre abordagens 

e ir, aos poucos, introduzindo as características relativas a um processo de 

ensino-aprendizagem centrado no aluno, de forma a conseguirmos perceber o 

que poderá, ou não, resultar com o grupo de alunos que encontramos.  Este 

estudo veio elucidar-me melhor sobre a opinião que tinha acerca dos alunos 

preferirem uma abordagem centrada no aluno, mostrando-se mais motivados 

para as aulas quando este é aplicado, mostrando-me neste caso específico, que 

não se pode generalizar. Acredito que, em práticas futuras, estas abordagens 

desempenharão um papel relevante na organização da minha ação enquanto 

professora e considero que trará resultados igualmente animadores aos 

relatados nestas páginas.    
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7. CONVIVER NO MEIO EM QUE SE ESTÁ INSERIDO 
 

7.1 Atividades do grupo de EF 

 

7.1.1. Corta-Mato Escolar 

  

A ESP é conhecida por dar aos seus alunos a oportunidade de participar 

em inúmeras atividades durante o ano letivo. Estas atividades não surgem só 

por parte do grupo de EF mas, também, por parte das demais disciplinas. A 

primeira atividade a ser realizada pelo grupo de EF no ano letivo 2016-2017 foi 

o corta-mato escolar. Com o objetivo de se alcançar uma organização coesa e 

eficaz, o grupo de EF foi dividido em vários grupos, em que cada um deles se 

tornou responsável por organizar determinadas atividades. Mas, apesar de ter 

sido estipulado que um determinado grupo de docentes era o denominado 

organizador da atividade, todos os professores da disciplina, no dia da sua 

realização, estavam presentes e auxiliavam na montagem dos materiais e 

participaram no controlo e concretização do mesmo. Foi exatamente o que 

aconteceu no corta-mato. Neste caso, a PC não fez parte do grupo organizador 

pelo que o nosso papel na atividade, enquanto professores estagiários, foi 

somente atuar no dia do mesmo.  

 Participaram na atividade cerca de 402 alunos e 16 docentes. Os alunos 

estavam organizados pelos diferentes escalões em função das duas datas de 

nascimento (infantis, iniciados, juvenis e juniores). Foram estipulados horários 

para cada uma das partidas em função das idades dos alunos. Os professores, 

estavam distribuídos ao longo do percurso, uma vez que estes eram longos e 

estendiam-se para fora do recinto escolar. Incluiu-se no percurso a rua que se 

localiza à frente da escola e o parque situado junto à mesma. O propósito de 

estarmos distribuídos pelo espaço consistiu, essencialmente, no controlo da 

prova para evitar que alguma regra do regulamento fosse quebrada. 

Relativamente à minha função nesta atividade, consistiu em estar na meta a 

controlar as chegadas, colocando os alunos em fila pela sua ordem de chegada. 
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 O grupo de EF, numa reflexão final sobre o corta mato organizado, 

considerou que este decorreu como inicialmente tinha sido previsto, num 

ambiente de participação/competição saudável e de boa disposição por parte 

dos alunos, dos professores, dos auxiliares de educação e de todos os que foram 

assistindo às provas. A alteração do percurso para a inclusão da meta no interior 

da escola e o aumento da distância dos percursos criou um maior envolvimento 

de toda a comunidade educativa. Foi, também, criada uma dinâmica orientada 

pelos docentes responsáveis pelo pavilhão, onde foi efetuado o aquecimento 

prévio dos atletas, na tentativa de reduzir o risco térmico e de lesões dos alunos 

na realização da prova. No final, foi realizada uma cerimónia de entrega de 

prémios que teve lugar, no polidesportivo exterior da escola, pautando-se por um 

ambiente agradável devido à presença de vários alunos no apoio aos 

vencedores e participantes. Esta cerimónia foi caraterizada pelas subidas ao 

pódio, em que os alunos foram chamados individualmente de acordo com o seu 

escalão, para receberem do diretor da escola e dos professores de EF uma 

medalha e as merecidas congratulações pelo lugar alcançado. 

Como nem todas as organizações de eventos e provas correm da melhor 

forma, existem sempre, depois da sua concretização, aspetos que se devem 

tentar melhorar, afim de se criarem novas estratégias. O grupo de EF da ESP 

considera que existiram fatores importantes a melhorar para o próximo ano letivo 

e que devem passar pela tentativa de conseguir implementar no aluno um maior 

incentivo para a sua participação. É importante que os alunos inscritos na 

atividade apenas o façam se realmente quiserem participar na atividade (pelo 

simples motivo de se notar um número de alunos inscritos superior aos alunos 

que participaram na prova). É importante, ainda, que se procure melhorar ao 

nível da despesa da atividade, do reforço alimentar para todos os participantes 

e a respetiva hidratação individual, bem como para todos os colaboradores da 

atividade. É importante rever esta situação, porque se notou uma falta de águas 

em relação ao número de alunos que participou na prova. À parte disso, é de 

realçar que a prova correu de forma harmoniosa e saudável, a qual permitiu 

compreender a importância do trabalho em equipa na organização e na duração 

da prova. 
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7.1.2 Torneio de Basquetebol 

 

O torneio de basquetebol foi, sem dúvida, um grande desafio. Desta vez, 

a PC fazia parte do grupo organizador e foi preciso colocar as “mãos à obra”. 

ONE começou por ficar responsável pela parte da divulgação. Competiu-nos a 

construção do cartaz para a atividade, revisão e restauração do regulamento já 

existente, proceder às suas impressões, reunir com o diretor para pedir 

autorização para a afixação nos demais placards disponíveis na escola para o 

efeito e, finalmente, afixá-los.  

Esta atividade é um dos pontos mais fortes das atividades realizadas pelo 

grupo de EF e os números falam por si. Contamos com cerca de 534 alunos 

participantes, num total de 123 equipas inscritas. As inscrições para os torneios 

e atividades foram realizadas pelos alunos através da internet, onde através do 

site da escola acederam a uma plataforma em que podiam realizar as inscrições. 

Posteriormente, foram criados pelos professores organizadores diversos 

calendários de jogos, afixados no pavilhão, para que os jogos pudessem 

decorrer de forma contínua e sem problemas. O pavilhão foi dividido em seis 

campos de jogos, onde em cada um dos campos estava presente um professor 

responsável que apenas tinha a função de controlar e verificar se tudo estava a 

desenrolar-se de modo correto. Aqui contamos com alguns alunos do curso 

profissional para a arbitragem dos jogos, cedendo aos alunos um papel ativo na 

realização do torneio, que, para todos os efeitos, é deles e para eles.  

Os 16 professores envolvidos na organização do torneio, consideram que 

a atividade decorreu como inicialmente tinha sido prevista, num ambiente de 

participação/competição saudável e de boa disposição por parte dos alunos, 

professores e de todos os que foram assistindo aos jogos. Devido à falta de 

tempo para entrega das medalhas, o grupo organizador decidiu concretizar a 

respetiva entrega numa outra atividade, que permitisse que esta fosse realizada. 

O envolvimento e o interesse da comunidade educativa no 

acompanhamento do evento foi notória, vivendo-se um momento de festa e de 

competição saudável dentro do pavilhão. Junto dos restantes elementos do 
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grupo de EF, e em termo de reflexão após a concretização da atividade, 

apontam-se a colocação de música ao longo do torneio, a inscrição online, o que 

possibilitou aos intervenientes o conhecimento atempado das equipas e dos 

jogos que se iriam realizar, como pontos fortes da organização. Assim, 

considera-se que numa próxima vez se possa voltar a fazer o torneio de 

basquetebol seguindo estes pressupostos. 

Dois aspetos fundamentais a melhorar, de modo a que não se perca tanto 

tempo na realização do torneio, são a realização da ponte entre os resultados e 

a mesa principal de coordenação do calendário competitivo e o controle das 

equipas participantes para que se encontrassem perto do espaço de jogo, já que 

ocorreu em diversos momentos “o desaparecimento de algumas equipas”, por 

não saberem a que horas era o seu jogo. Como solução para esta situação, não 

se deve, numa próxima vez, permitir que as equipas que possam voltar a jogar 

se ausentem do espaço de jogo.  

Ainda assim, em jeito de conclusão, foi considerado que o torneio de 

basquetebol acabou por ser mais um sucesso e uma atividade extremamente 

bem organizada. Isto leva a que o número de alunos interessados em participar 

na atividade, tende a aumentar de ano para ano, conduzindo a uma maior 

exigência de organização, colocando o grupo de EF novamente à prova 

 

7.1.3. Mega Sprint, KM e Salto 

 

O Evento Mega teve lugar no dia 24 de fevereiro, pela manhã. A atividade 

estava dividida em quatro secções (km, salto, sprint e lançamento) e cada aluno 

apenas poderia participar em duas das quatro hipóteses, exceto no Mega KM. 

Caso participasse no Mega KM, a sua participação estaria somente restrita a 

esta prova. Tal como nas outras atividades, os participantes foram organizados 

em escalões em função das suas faixas etárias (infantis, iniciados, juvenis e 

juniores). 
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A PC não estava integrada no grupo organizador, pelo que apenas 

intervimos no dia da atividade. Começamos por ajudar na montagem e na 

preparação dos recintos. A lista de tarefas definida atribuiu-nos responsabilidade 

no Mega Sprint. Este realizou-se na pista E1, junto ao campo da escola.  

Quanto à minha ação no Mega Sprint, esta consistiu, maioritariamente, na 

presença na mesa de tempos. Enquanto os professores tiravam os tempos aos 

vários alunos, eu registava-os na folha que continha os diversos escalões. 

Procurava o nome do aluno na lista e inseria o tempo que este tinha realizado. 

Não foi uma tarefa propriamente fácil, porque os alunos não estavam 

organizados por escalões, pelo que, em 5 minutos, poderia existir uma prova de 

iniciados, de seguida uma prova de juvenis e, posteriormente, outra prova de 

iniciados, o que dificultava a procura dos alunos nas listas. Paralelamente a esta 

situação, era possível que os alunos repetissem a prova. Caso houvesse 

melhoria, o tempo era registado no lugar do anterior. Como a lista de alunos 

inscritos era muito vasta e não estava ordenada alfabeticamente, chegou a um 

ponto de situação em que fiquei muito cansada.  

É difícil ter uma perceção de como ocorreu a atividade porque apenas estive 

presente no Mega Sprint. Pese embora a maioria das ocorrências tenha 

decorrido em função do esperado, considero que se devia melhorar a ficha de 

registo. Esta estava construída pela ordem de inscrição dos alunos, o que traz 

dificuldades acrescidas a quem a preenche. O grupo organizador deveria ter 

colocado os alunos por ordem alfabética ou por turmas, o que, na minha opinião, 

tornaria o registo muito mais fácil.  

Ainda assim, apuramos que houve uma grande afluência dos alunos. Alguns 

professores que lecionaram aula nesse dia inscreveram toda a turma na 

atividade, de modo a que todos fizessem parte da competição. Isto resultou num 

maior número de participantes, apesar de a motivação para a prática não ter 

estado sempre presente.  
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7.1.4. Torneio de Voleibol 

 

O torneio de Voleibol realizou-se no dia 4 de abril, numa terça-feira de 

manhã. A PC estava de novo incluída no grupo organizador, pelo que iniciamos 

a preparação do evento umas semanas antes.  

O NE foi responsável pela construção do cartaz (anexo 5), pelo regulamento, 

pela lista de tarefas, pelo quadro competitivo, seleção/entrega de medalhas e 

montagem dos campos. Ficou, ainda, à nossa responsabilidade a afixação dos 

cartazes e regulamentos nos vários pontos da escola, à semelhança do torneio 

de basquetebol.  

As equipas do 3º ciclo do Ensino Básico eram constituídas por dois 

elementos do mesmo sexo, enquanto que as equipas do Ensino Secundário 

eram constituídas por dois elementos do sexo masculino e dois elementos do 

sexo feminino. Participaram 434 alunos na atividade, 138 alunos pertencentes 

ao 3ª ciclo do Ensino Básico e 296 pertencentes ao Ensino Secundário. As 

inscrições dos alunos foram realizadas pelo professor de EF da turma. Os alunos 

informavam o seu professor sobre a sua vontade de participar e enumerariam a 

sua equipa para que este procedesse à introdução das inscrições num 

documento partilhado pelo grupo de EF. Estas foram fechadas uma semana 

antes da realização do torneio. Cada turma do Ensino Secundário poderia formar 

duas equipas, enquanto que no 3º ciclo do Ensino Básico cada turma tinha a 

possibilidade de apresentar três duplas femininas e três duplas masculinas.  

Na atividade participaram os 16 professores do grupo de EF. Foi, também, 

convidada uma professora para ajudar nas diferentes tarefas do evento. No 

pavilhão gimnodesportivo foram construídos 12 campos, 6 destinados ao 2x2 e 

outros 6 destinados ao 4x4. Doze dos 16 professores foram distribuídos por cada 

campo, sendo responsáveis pelo bom funcionamento e pelo controlo do mesmo 

(o NE participou neste grupo). Os restantes 4 professores pertenciam à mesa de 

controlo.  

De acordo com o relatório da atividade, o torneio decorreu como inicialmente 

previsto, num ambiente de participação/competição saudável e de boa 
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disposição por parte dos alunos, professores e de toda a assistência. Os aspetos 

positivos situam-se no envolvimento e interesse da comunidade educativa na 

atividade e no acompanhamento musical ao longo do torneio. Foram, também, 

enumerados aspetos a melhorar, tais como a conceção de varetas para sinalizar 

os campos nas diferentes redes e a colocação de numeração em todos os 

campos. 

A minha intervenção foi necessária em diversos momentos ao nível da 

arbitragem, uma vez que os árbitros eram alunos e a sua autoridade nem sempre 

foi respeitada. Ainda assim, considero que minha participação no torneio correu 

de uma forma positiva. 

7.1.5. Semana Desportiva 

 

Uma das atividades que a ESP organiza no terceiro período é a Semana 

Desportiva. Cada dia desta semana é dedicado a uma ou mais modalidades 

desportivas e as aulas de EF são substituídas pelas atividades que decorrem, 

de modo a que todos os alunos tenham a possibilidade de participar. 

Esta decorreu de 8 a 12 de Maio e foi um sucesso. O dia 8, segunda-feira, 

foi dedicado ao Crossfit, a terça-feira foi dedicada ao futebol, a quarta ao golfe e 

ao ténis, a quinta ao andebol e ao basquetebol e, por fim, a sexta-feira foi 

dedicada à dança. No entanto, o dia da dança foi antecipado para quarta-feira 

da semana anterior devido à tolerância de ponto do dia 12 de Maio. 

A organização desta atividade foi semelhante à organização das 

restantes. O grupo de EF foi dividido em sub-grupos e cada um destes era 

responsável pela organização de um dos dias da Semana Desportiva. A PC ficou 

integrada no grupo responsável por organizar o dia da dança, onde nós nos 

incluímos. Programamos três aulas, uma para cada um dos horários da manhã. 

A primeira aula foi de Aero Dance e foi dada por uma professora da escola. O 

segundo tempo da manhã foi dedicado ao zumba e contamos com a colaboração 

de dois instrutores convidados. Um dos convidados alargou a sua colaboração 

para o último tempo da manhã e deu essa aula juntamente com uma professora 

da escola. A adesão dos alunos foi ótima, não só no dia dedicado à dança mas, 
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também, nos restantes. Os alunos gostam de viver experiências novas e 

mostraram-se muito disponíveis para participar nas atividades que foram 

organizadas. Os convidados das diversas modalidades também demonstraram 

uma postura fantástica, tendo trazido alegria aos eventos e tendo conseguido 

cativar e motivar os nossos alunos. Nos dias destinados aos jogos desportivos 

coletivos, ou seja, terça e quinta-feira, as turmas faziam pequenos torneios entre 

si. Os alunos adoram jogar contra outras turmas, por isso empenham-se ao 

máximo sempre que têm essa possibilidade, fazendo imergir o seu espírito 

competitivo, mas também o seu fair-play. 

Durante a realização da Semana Desportiva houve alguns contratempos 

devido às condições climatéricas. Em cada dia havia atividades em vários 

espaços, entre eles o pavilhão, o campo exterior e, ainda, o campo sintético no 

exterior da escola. No entanto, a chuva fez com que algumas das atividades 

realizadas no exterior tivessem de passar para o interior do pavilhão, o que 

diminuiu imenso o espaço disponível para cada atividade. Ainda assim, devido à 

cooperação entre os professores de EF, foi possível manter a qualidade dos 

eventos e proporcionar experiências de qualidade aos alunos. 

 

7.2. Núcleo de Estágio em ação: Visita ao Parque Aquático de Amarante 

 

O nosso NE decidiu organizar uma visita de estudo com as turmas 

residentes ao Parque Aquático de Amarante. Fizemo-lo com o intuito de 

proporcionar um dia diferente aos nossos alunos e, ao mesmo tempo, passar 

algum tempo extra-aula com eles. Além disso, aproveitamos esta oportunidade 

para aprendermos o processo de organização de uma visita de estudo, visto que 

ainda não tínhamos passado por essa experiência. Como não sabíamos bem 

por onde começar, pedimos a ajuda da PC. Ela explicou-nos detalhadamente o 

que teríamos de fazer e quais os passos a seguir para que a visita fosse 

organizada corretamente e, por fim, fosse aprovada. Para a mesma ser aprovada 

tinha de ser aceite em reunião de departamento, nas reuniões de conselho de 
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turma de cada uma das turmas envolvidas e em reunião de conselho 

pedagógico. 

Começamos, então, a colocar “mãos à obra” para que tudo estivesse 

pronto a ser apresentado nas referidas reuniões. Entramos em contacto com o 

Parque Aquático de Amarante para saber os preços da entrada no mesmo e 

fomos à secretaria da escola para saber os preços dos autocarros. Deste modo, 

foi possível fazer uma estimativa do preço final da viagem, embora este variasse 

em função do número de alunos que decidisse participar. Com esta informação 

foi possível preencher um dos documentos necessários: o plano de despesas. 

Este documento indicava detalhadamente todas as despesas da viagem, bem 

como a contribuição monetária de cada aluno. Outro dos documentos a 

preencher para ser apresentado nas reuniões era o plano da visita de estudo. 

Este documento era o mais importante de todos, pois continha todas as 

informações relativas à visita, entre as quais: data e local da visita, hora de 

partida e de chegada, professores responsáveis, professores acompanhantes, 

disciplinas envolvidas, razões justificativas da visita, objetivos específicos, 

aprendizagens e resultados esperados, turmas participantes, número de alunos 

participantes, itinerário, empresa transportadora e, ainda, contribuição monetária 

de cada aluno. 

O plano da visita de estudo foi apresentado e explicado por nós nas 

reuniões de conselho de turma e de departamento tendo em vista a sua 

aprovação. Começamos pelas reuniões de conselho de turma onde cada um de 

nós apresentou o projeto na reunião da respetiva turma. Além da aprovação da 

visita, pretendíamos que alguns professores se voluntariassem para nos 

acompanhar nesse dia uma vez que era preciso um professor por cada quinze 

alunos. Após a aprovação da visita nestas reuniões, apresentamos o projeto na 

reunião de departamento, tendo obtido também a sua aprovação. Ficou apenas 

a faltar a aprovação do conselho pedagógico. Contudo, faltava-nos, ainda, um 

professor acompanhante e sem ele a visita não seria aprovada pelo diretor. Uma 

vez que nos conselhos de turma apenas dois professores se ofereceram para ir 

connosco, decidimos convidar alguém do grupo de EF. De entre as várias 

possibilidades, optamos por um professor com o qual temos uma boa relação, 
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que conhece muitos dos alunos e que tem o dia livre no dia da visita. Foi preciso 

algum poder persuasivo da nossa parte, mas acabamos por conseguir a sua 

colaboração. Em seguida, entregamos os documentos ao diretor da escola para 

que o nosso projeto fosse apresentado na reunião de conselho pedagógico. O 

conselho aprovou a nossa viagem e, a partir daqui, apenas tivemos de entregar 

as autorizações aos alunos e, posteriormente, recolhê-las juntamente com o 

dinheiro. 

No fundo, esta ideia permitiu-nos organizar uma viagem para 

proporcionarmos aos nossos alunos um dia especial na nossa companhia como 

recompensa pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. Permitiu-nos, 

também, aprender um pouco mais no nosso ano de estágio uma vez que ainda 

não tínhamos qualquer conhecimento acerca do modo de organização de uma 

visita de estudo.  

Tal como foi planeado, a visita decorreu no dia 6 de Junho com a saída 

da escola marcada para as 9h30 da manhã. Conduzimos os alunos com os 

restantes professores até à paragem de autocarros que se situa no fundo da rua, 

seguindo viagem até ao Parque Aquático de Amarante. Na chegada ao destino, 

procuramos um local para sentar com os alunos que seria o ponto de encontro 

nos momentos de almoço, lanche e volta para a ESP. A partir daí, rapidamente 

nos pediram autorização para usufruir do parque aquático e começaram a 

dispersar. Enquanto EE, foi nossa intenção aproveitar este momento para 

descontrair com os nossos alunos num contexto diferente do habitual, naquele 

que seria o último contacto com os mesmos no ano de EP, fazendo questão de 

os acompanhar nas demais diversões. Até ao final do dia tudo correu como o 

planeado e os alunos apresentaram um comportamento exemplar em todos os 

momentos. O fim foi marcado com uma despedida sentida junto das nossas 

turmas onde fizemos questão de deixar umas palavras sobre o ano letivo 

decorrido e agradecendo-lhes todos os momentos passados. 
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7.3. Jantar de Natal: Nem só de trabalho vive o homem 

  

O jantar de Natal de professores e funcionários da ESP foi, sem dúvida, 

um dos grandes momentos vivenciados neste ano de estágio, o qual vou guardar 

na minha memória para sempre. Tudo começou quando o NE foi abordado pela 

subdiretora da escola, a qual nos informou que iria precisar de nós para algo que 

estava a preparar. Começou por nos dar conhecer o jantar que tem vindo a ser 

organizado todos os anos na escola, no qual participa a maioria da comunidade 

escolar. Caraterizou-o como um momento de aprendizagem, socialização e 

descontração, o qual considera tão importante como o trabalho que os 

professores desenvolvem ao longo de todo o ano letivo. Só depois desta 

abordagem é que realmente nos informou sobre aquilo que pretendia. Disse-nos 

que havia sempre um pequeno espetáculo onde entravam vários professores 

com diferentes atuações, as quais tinham de ser realizadas em segredo, sem 

que ninguém tivesse a informação do que o outro ia fazer. Compactuamos logo 

com o desafio, sem sabermos bem o que ia acontecer.  

 Chegou o dia do jantar e estava tudo tão bonito!! Mesas redondas, à luz 

das velas, o palco com um cenário lindo, arranjos de natal, um espírito natalício 

que se sentia facilmente e um ambiente espetacular, onde todos socializavam e 

conversavam de coisas que não o trabalho, como era habitual. Entre comes e 

bebes, após a sobremesa chegou a hora do espetáculo. O NE, juntamente com 

outros professores de outras disciplinas, ia abrir a festa. Saímos sem que 

ninguém desse por nada e partimos para a muda de roupa. As mulheres de mini 

saia preta, camisa branca, meia até ao joelho e sapatilha, em jeito de colegial, e 

três homens (entre os quais os dois elementos do NE) vestidos a rigor, de 

vestido, peruca, lábios pintados. Entramos em palco e fizemos a dança de 

abertura, a qual foi um dos grandes momentos da noite. Não tenho palavras para 

descrever a imensidão de risos que se soltaram assim que aqueles três entraram 

em palco assim vestidos. Seguiu-se a atuação das sombras que realizei junto 

com a PC, a qual foi uma pequena dança que criamos juntas e que 

apresentamos no palco, atrás de uma tela grande, em que apenas viam as 

nossas sombras, sem saberem quem estava atrás. Os colegas do NE voltaram 
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a entrar em palco depois de mim, juntamente com dois professores da escola. 

Prepararam uma apresentação de ballet em que todos vieram vestidos de tutu, 

meia calça e um arco florido na cabeça. Foi mais um dos momentos que ninguém 

conseguia parar de rir.  

A festa prolongou-se até tarde, onde entre pequenas apresentações, 

danças e pequenos teatros, se ia bebendo e comendo. Terminou com a oferta 

de uma prenda a cada uma das pessoas que participou no jantar, prendas estas 

que foram feitas pelos alunos de artes da ESP.  

 

7.4. Desporto Escolar 

  

O desporto escolar (DE) foi uma das razões pela qual passei muitas horas 

na escola. A modalidade que acompanhei de perto foi a ginástica acrobática. 

Participaram cerca de 50 alunos, das mais variadas idades, pelo que se tornou 

difícil trabalhar no espaço que tínhamos disponível. Vi no DE uma possibilidade 

de crescer numa modalidade que nunca tinha tido muito contacto, tornando-se 

um local de aprendizagem de regras, rotinas e regulamentos que desconhecia 

sobre a mesma.  Outro dos fatores em que ganhei uma experiência mais 

aprofundada foi na realização s ajudas aos diversos elementos que, eram uma 

constante nos momentos de treino, acabando por me atribuir um maior à vontade 

nestas situações de segurança. Foram treinos todas as quartas-feiras das 15h 

às 18h30 e às quintas-feiras das 17h00 às 20h00.  

 Tive a oportunidade de trabalhar de perto com um trio feminino. Em 

conjunto com a PC, ficou decidido, no início do ano, que eu seria responsável 

por construir, com elas, a coreografia para as provas que se avizinhavam. Foi 

um desafio para mim respeitar todas as regras e saber todo o regulamento para 

a construção do esquema. Foi difícil ter sempre uma a faltar aos treinos, nunca 

conseguir estar com as três. Foi difícil saber o que fazer, mas foi um orgulho 

quando as vi realizar o esquema na prova pela primeira vez. 
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 Foram cerca de 3 competições, duas delas realizadas na nossa escola, 

uma prova regional e, finalmente, o campeonato nacional de DE. Nas provas que 

foram realizadas na nossa escola, foram muitas horas de trabalho, a montar o 

praticável, a preparar tudo. Foi cansativo, foi difícil por vezes, mas foi gratificante, 

e vou levar cada um dos nossos alunos/atletas no meu coração. 
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8. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 
 

 Agora com um olhar sobre o final deste percurso, posso afirmar que fui 

capaz de atingir o principal objetivo a que me propus: iniciar o meu processo de 

transformação enquanto profissional docente. Torna-se relevante realizar agora 

uma retrospetiva daquela experiência que considero “a mais importante da 

minha vida”, em todos os aspetos, tanto a nível profissional e a nível académico, 

como a nível pessoal e até social. Este foi um ano caraterizado pelo crescimento, 

pelo dar e receber aos outros e dos outros. Conseguir ser simultaneamente o 

ano mais cansativo e o ano mais recompensador. 

 No início do ano letivo, tinha presente a ideia de que talvez não estivesse 

preparada para atuar enquanto professora estagiária e desconfiei 

constantemente se seria capaz de chegar ao fim desta jornada. Durante o 

percurso surgiram momentos de fraqueza, momentos de cansaço, momentos 

em que repensei a minha capacidade para continuar. No entanto, o pensamento 

de que esta foi a minha escolha, que foi o rumo que eu sempre quis para a minha 

vida deu-me forças para lutar até conseguir atingir o meu objetivo. Foi por isso 

que dei o melhor de mim e coloquei todas as minhas forças em todas as minhas 

atuações, mesmo quando sentia que não as tinha. Com o avistar do final 

considero que ser professor vai muito mais além da lecionação das aulas e da 

transmissão de conhecimentos. Há toda uma envolvência com a comunidade 

escolar a vários níveis, existem tantas horas de trabalho fora do horário e existe 

uma entrega tão fora do comum. Vivi este ano da minha vida como se estivesse 

a exercer de verdade. 

 Considero que o EP foi a única forma real de desenvolver as minhas 

competências e capacidades associadas ao ensino da EF. No entanto, a minha 

formação está longe de terminar. Este consistiu, apenas, no primeiro ano do 

resto da minha vida profissional, da construção da minha identidade enquanto 

docente. A formação, no ensino, é caraterizada por ser contínua e inacabada, o 

que significa que ainda tenho um longo (e talvez infinito) percurso a percorrer.   
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No que concerne a perspetivas futuras, estou de braços abertos para esta 

profissão, em que acredito com toda a minha alma. Sei que embora seja difícil 

de perspetivar, um dia, vou mesmo ser professora de EF e exercer a profissão 

que escolhi. Sei que o mais certo é que demore vários anos, mas nunca vou 

desistir daquele que é o meu sonho de pequenina. Não sou capaz de me 

contentar com sonhos pequenos, logo eu, uma insatisfeita por natureza, que só 

será capaz de parar de sonhar quando já não houver espaço para isso. 
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ANEXO 1 - Planificação Anual das matérias da disciplina de Educação 

Física 

Ano Letivo 2016/2017 

 

11ºC do Curso Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 

 Períodos Nº de aulas 
previstas 

Dia da 
Semana 

Espaço Matérias a 
abordar 

Data prevista 

 
 
 
 

1º Período 
 

09/09 a 16/12 

 
4 

 
3ªF e 4ªF 

 
P2 e SEG 

Testes de 
Fitnessgram e 

avaliações 
diagnósticas 

 
13-09-2016 a 
21-09-2016 

 
11 

 
3ºFeira 

 
P2 

 
Voleibol 

 

 
27-09-2016 a 
13-12-2016 

 
10 

 
4ªFeira 

 
SEG 

 
Ginástica 
acrobática 

 

 
28-09-2016 a 
14-12-2016 

 
 

2º Período 
 

03/01 a 04/04 

 
11 

 
3ªFeira 

 
 

 
SEG 

 
Dança 

 
03-01-2017 a 
04-04-2017 

 
12 

 
4ªFeira 

 

 
PISCINA 

 
Natação 

 
04-01-2017 a 
29-03-2017 

 
3º Período 

 
19/04 a 06/06 

 
 

6 

 
 

3ªF 

 
 

E1 

 
 

Futebol 

 
02-05-2017 a 
06-06-2017  

 
6 
 

 
4ªF 

 
P1 

 
Badminton 

 
19-04-2017 a 
31-05-2017 

 

 

Plano Anual de Atividades do grupo de Educação Física 

 

Atividades do Grupo de Educação Física 
 

Datas de realização 

 
1º 

Período 

Formação de árbitros e juízes Novembro 

Corta-Mato 23 de Novembro 

Torneio de Basquetebol 16 de Dezembro 
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2º 

Período 

Mega Sprint, Lançamento, Km e Salto 24 de Fevereiro 

Torneio de Ténis Durante o 2º e 3º P 

Torneio de voleibol 4x4 e 2x2 4 de Abril 

 

3º 
Período 

Semana desportiva 8 a 12 de Maio 

Sarau Gímnico 9 de Junho 

 

Férias Desportivas 28,29 e 30 de Junho e 3 e 
4 de Julho 

 



 
 

ANEXO 2 - Unidade Didática de Natação 

Conteúdos Nº de Aulas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A
d

a
p

ta
ç
ã
o

 a
o

 m
e
io

 a
q

u
á
ti

c
o

 

Equilíbrio vertical 

A
v
a
li

a
ç

ã
o

 d
ia

g
n

ó
s
ti

c
a

 

I/E E 

P
is

c
in

a
 i
n
d
is

p
o

n
ív

e
l 

E E E E E E C 

A
v
a
li

a
ç

ã
o

 S
u

m
a
ti

v
a

 

Contacto da face com a água I/E E E E E E E E C 

Imersão do corpo I/E E E E E E E E C 

Salto I/E E E E E E E E C 

Equilíbrio vertical sem apoio  I/E E E E E E E C 

Alteração do equilíbrio vertical  I/E E E E E E E C 

Passagem de equilíbrio vertical a 

horizontal  

 I/E E E E E E E C 

Equilíbrio horizontal estático  I/E E E E E E E C 

Equilíbrio horizontal dinâmico – 

deslize 

 I/E E E E E E E C 

Equilíbrio horizontal dinâmico - 

rotações 

  I/E E E E E E C 

Propulsão – pernada   I/E E E E E E C 

Propulsão     I/E E E E C 
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Conteúdos Nº de Aulas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C
ro

l 

Ação dos MI 

A
v
a

li
a

ç
ã
o

 d
ia

g
n

ó
s

ti
c

a
 

I/E E 

P
is

c
in

a
 i
n

d
is

p
o

n
ív

e
l 

 

E E E E E E C 

A
v
a
li

a
ç

ã
o

 S
u

m
a
ti

v
a

 
 

 

Ação dos MI coordenada c/ 

respiração 
I/E E E E E E E E C 

Ação dos MI coordenada c/ a ação 

unilateral dos MS 
 I/E E E E E E E C 

Ação dos MI coordenada c/ a ação 

unilateral do MS e c/ respiração 
  I/E E E E E E C 

Técnica completa     I/E E E E C 

C
o

s
ta

s
 Ação dos MI I/E E E E E E E E C 

Ação dos MI coordenada c/ a ação 

unilateral dos MS 
  I/E E E E E E C 

Técnica completa     I/E E E E C 

B
ru

ç
o

s
 

Ação dos MI I/E E E E E E E E C 

Ação dos MI coordenada c/ 

respiração 
I/E E E E E E E E C 

Ação dos MI coordenada c/ a ação 

unilateral do MS e c/ respiração 
  I/E E E E E E C 

Técnica completa     I/E E E E C 

Saltos   I/E  E E E E E E 

Viragens      I/E E E E 

 

Legenda: I-Introdução; E-Exercitação; C-Consolidação; AD-Avaliação diagnóstica; AS-Avaliação Sumativa. 
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ANEXO 3 – Plano de Aula 

Plano de aula 10 
Docente: Ana Rita Vieira Data:18-10-2015 Hora: 15h15:16h45 Turma: 11ºC Nº Alunos: 22 alunos Duração: 75 min Local: Pavilhão 

Unidade Didática: Voleibol Sessão:   10 de 64 
Função Didática: Exercitação do passe em 
suspensão, do 3x3 e da variabilidade de 
ataque. Introdução e exercitação do retorno. 

Material: bolas de voleibol, cones sinalizadores. 

 

Parte 
da Aula Objetivos Específicos Situação de Aprendizagem Componentes Críticas  

 
P

ar
te

 In
ic

ia
l 

Aquecimento. 
Predispor os alunos para a atividade física. 

Preparar os alunos para o corta-mato. 
Os alunos realizam 8 minutos de corrida.  

 
 

15’ 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

en
ta

l 

Em situação analítica, realizar o passe em 
suspensão e realizar o retorno. 

Um dos alunos vai colocar-se junto à rede assumindo a posição de passador, o outro vai 
colocar-se do outro lado para receber a bola e os restantes colocam-se em fila de um dos 
lados da rede, com bola. O aluno com bola, deve realizar um passe para o passador que 
posteriormente deve voltar a passa-la, realizando um passe alto para junto da rede. O 
outro deve deslocar-se até à rede, realizar a chamada e fazer um passe em suspensão 
para o outro lado tendo em atenção a colocação da bola num dos quatro cantos do 
campo. Depois de realizar o passe em suspensão o aluno passa para o outro lado, o do 
outro lado vem para passador e o passador coloca-se na fila aguardando pela sua vez. 
 

 

1.Realizar uma corrida 
preparatória e terminar com a 
sequência dos dois últimos apoios 
(direito esquerdo) antes do salto. 
2.Realizar uma ação rápida dos dois 
últimos apoios. 
3.Coordenar a ação dos membros 
superiores com a chamada de 
ataque. 
4.Os membros superiores devem 
estar semi-fletidos com os 
cotovelos afastados; 
5.Decidir para que lado passar a 
bola; 
6.Enviar a bola para um dos quatro 
cantos do campo. 
7.Retornar à sua posição inicial 
após movimentação para o 
ataque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
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Em situação 3x3, os alunos utilizam o passe em 
suspensão como forma de ataque. 

 

A turma organizada em equipas de 3 elementos, realizam jogos de 3x3 de cooperação. Os 
elementos de cada equipa, rodam após cada passagem de rede. O objetivo será realizar 
20 passagens consecutivas. O ataque deve ser realizado através do passe em suspensão. 
 
 
 

1.Colocar-se atrás e por baixo da 
bola;  
2.Membros inferiores fletidos 
3.Um dos apoios mais adiantado 
que o outro;  
4.Os membros superiores devem 
estar semi-fletidos com os 
cotovelos afastados; 
5.Decidir para que lado passar a 
bola; 
6.Enviar a bola para um dos quatro 
cantos do campo. 
7.Marcar ponto à equipa 
adversária. 
8.Retornar para a sua posição após 
o ataque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20’ 

Em situação 3x3 os alunos realizam situações de 
variabilidade de ataque, atacando através do 

passe em suspensão e o retornando à sua posição 
inicial. 

 

Os alunos realizam jogo 3x3 com a obrigatoriedade de darem pelo menos 2 toques. 
 
 
 

1.Colocar-se atrás e por baixo da 
bola;  
2.Membros inferiores fletidos 
3.Um dos apoios mais adiantado 
que o outro;  
4.Os membros superiores devem 
estar semi-fletidos com os 
cotovelos afastados; 
5.Decidir para que lado passar a 
bola; 
6.Enviar a bola para um dos quatro 
cantos do campo. 
7.Marcar ponto à equipa 
adversária. 
8.Retornar para a sua posição após 
o ataque. 

 
 
 
 
 
 
 
20’ 

P
ar

te
 F

in
al

 

 

 

Reflexão sobre a aula realizada com os alunos. 
 

 

 
 
5’ 



 
 

ANEXO 4 – Questionários 

QMAD - D. Gill: J. Gross &s. Huddleston 

Adaptação Sidónio Serpa & Jorge Frias (FMH - Laboratório de Psicologia do Desporto) 

 

Este questionário é realizado no âmbito da realização de um estudo investigação-ação para o relatório final de estágio 

do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Indica-se a seguir um conjunto de motivos que podem levar as pessoas à prática da atividade 

desportiva. Leia-os com atenção e assinale na escala o nível de importância que cada um deles tem para si. 

Não há respostas certas ou erradas. Responda a todas as questões mesmo que hesite em certos casos. 

  

Idade: ______       Sexo: ___________________    

 

                                                                   Nada           Pouco                                 Muito        Totalmente 

                                      Importante Importante   Importante  Importante   Importante 

1. Melhorar as capacidades técnicas                  1                2                 3                 4                  5 

 

2. Estar com os amigos    1                2                 3                 4                  5 

 

3. Ganhar      1                2                 3                 4                  5 

 

4. Descarregar energias    1                2                 3                 4                  5 

 

5. Viajar      1                2                 3                 4                  5 

 

6. Manter a forma     1                2                 3                 4                  5 

  

7.Ter emoções fortes   ____        1                2                 3                 4                  5 

 

8. Trabalhar em equipa   _______ 1                2                 3                 4                  5 

 

9. Influência da família ou de amigos                1                2                 3                 4                  5 

 

10. Aprender novas técnicas                 1                2                 3                 4                  5 
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11. Fazer novas amizades    1                2                 3                 4                  5 

 

12. Fazer alguma coisa em que se é bom                1                2                 3                 4                  5 

 

13. Libertar a tensão                 1                2                 3                 4                  5 

  

14. Receber prémios    1                2                 3                 4                  5 

 

15. Fazer exercício     1                2                 3                 4                  5 

 

16. Ter alguma coisa para fazer  ___  1                2                  3                4                  5 

 

17. Ter ação      1                2                  3                4                  5 

 

18. Espírito da Equipa     1                2                  3                4                  5 

 

19. Pretexto para sair de casa    1                2                  3                4                  5 

 

20. Entrar em competição    1                2                  3                4                  5 

 

21. Ter a sensação de ser importante   1                2                  3                4                  5 

 

22. Pertencer a um grupo    1                2                  3                4                  5 

 

23. Atingir um nível desportivo mais elevado   1                2                  3                4                  5 

 

24. Estar em boa condição física    1                2                  3                4                  5 

 

25. Ser conhecido     1                2                  3                4                  5 

 

26. Ultrapassar de desafios    1                2                  3                4                  5 

 

27. Influência dos treinadores    1                2                  3                4                 5 

 

28. Ser reconhecido e ter prestígio   1                2                  3                4                 5 
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29. Divertimento     1                2                 3                 4                 5 

 

30. Prazer na utilização das instalações 

      e material desportivo    1                2                 3                 4                 5 

 

 



 
 

ANEXO 5 – Cartaz Torneio de Voleibol 

 

 

 


