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Há dois tipos de sonhos. 

Primeiro, os sonhos produzidos quando mergulhamos no 

sono. Segundo, os sonhos que produzimos quando estamos acordados, 

vivendo as batalhas da existência, sentindo a vida que pulsa em nosso 

dia-a-dia. Cury (2004, p. 9) 
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RESUMO 

 
Marco de um fim, mas também de um começo, o Estágio Profissional, assumiu-se como 

um dos momentos mais marcantes da formação académica, uma vez que invoca a uma 

forma privilegiada de aprendizagem profissional – a vivência. 

Neste sentido, conhecer e assumir a profissão docente não pode distanciar-se do sentir e 

do viver o contexto real de ensino, o qual acontece no contexto de estágio, tornando-o um 

verdadeiro processo de construção profissional, profundamente pessoal e significativo. 

O processo de estágio retratado (na primeira pessoa) neste documento foi realizado numa 

escola na cidade de Vila Nova de Gaia, na freguesia de Arcozelo, num núcleo constituído 

por três estudantes estagiários, uma orientadora da faculdade e uma professora 

cooperante. Este percurso foi sempre encarado com o espírito de partilha, rigor, inovação 

e superação, estimulando a uma descoberta consciente e refletida do que é “Ser 

Professor”. 

Este documento encontra-se dividido em seis grandes capítulos: o primeiro designado de 

“Enquadramento Pessoal”, pretende fazer uma apresentação da minha pessoa e do meu 

percurso pessoal, académico e desportivo, englobando também as minhas expetativas e o 

entendimento do Estágio. O segundo, “Enquadramento da Prática Profissional”, abrange 

uma análise do contexto legal, institucional e funcional no qual o estágio decorreu. O 

terceiro denominado de “Realização da Prática Profissional”, reflete as experiências 

vivenciadas ao nível do processo de ensino - aprendizagem, incluindo as dificuldades 

sentidas, bem como as diferentes estratégias utilizadas ao longo deste processo. Ainda, 

neste capitulo insere-se o estudo acerca do contributo do Modelo de Educação Desportiva 

para a inclusão de alunas com necessidades educativas especiais. O quarto, “Professor 

fora de horas”, espelha as diferentes experiências para além do tempo de aula, com a 

participação nas diferentes atividades da escola interagindo com a comunidade escolar. 

No penúltimo capitulo, “Desenvolvimento Profissional” são retratadas questões sobre a 

lecionação nos diferentes ciclos de ensino, assim como o caminho da Educação Física.  

Por fim, é realizado um balanço sobre esta experiência, assim como as perspetivas para o 

futuro enquanto profissional de Educação Física. 

 

PALAVRAS – CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, SER 
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ABSTRACT 
 

Being the last milestone, as well as a fresh beginning, training surfaces as one 

of the most memorable moments of the academic path, as it appeals to a 

privileged form of professional learning - the experiencing. In this sense, know 

and take the teaching profession can not distance themselves from the feeling 

and living the real context of education, which takes place at the stage of 

context, making it a true process of building professional, deeply personal and 

meaningful. The stage depicted in this document was conducted in a school in 

the town of Vila Nova de Gaia, in the parish of Arcozelo, a core made up of  

three student interns, a guiding college and a cooperating teacher. This route 

has always been viewed with the spirit of sharing, rigor, innovation and 

improvement, stimulating a conscious and reflected discovery of what is "Being 

Teacher". This document is divided into six main chapters: the first designated 

"Framework Personal", intends to make a presentation of my person and my 

personal, academic and sporting route, also encompassing expectations and  

my understanding stage. The second, "Professional Practice Framework", 

covers an analysis of the legal, institutional and functional context in which the 

training took place. The third called "Professional Practice of Realization" 

reflects the experiences in terms of teaching-learning process, including these 

difficulties as well as the different strategies used throughout this process. Still, 

this chapter is part of the study of the contribution of Sports Education Model for 

the inclusion of students with special educational needs. The fourth, "Professor 

out of hours", reflects the different experiences beyond class time, with the 

participation in various school activities interacting with the school community.  

In the penultimate chapter, "Professional Development" are portrayed 

lecionação questions about the different levels of education, as well as the path 

of Physical Education. Finally, a report on this experiment is performed, as well 

as the prospects for the future as a professional of Physical Education. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, TO BE  

A TEACHER, SPORT EDUCATION, INCLUSION. 
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1. INTRODUÇÃO 



 

 



 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 
“Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis, as pedras do caminho se 

tornam montanhas, os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas, se 

você tiver grandes sonhos...seus erros produzirão crescimento, seus desafios 

produzirão oportunidades, seus medos produzirão coragem. Por isso, meu 

ardente desejo é que você NUNCA DESISTA DOS SEUS SONHOS”. 

 
Cury (2004, p. prefácio) 

 
 

O desafio para a concretização deste sonho já há muito que foi aceite. 

Mas é agora, no texto presente neste relatório que será expresso o vivido, o 

pensado e o sentido e o perspetivado. Assim, o presente documento incorpora 

temas, inquietações, momentos de conquista, pontos de partida e de chegada. 

Todos estão relacionados com aquilo que sou, com aquilo em que me 

transformei, com aquilo que foi o meu Estágio Profissional (EP). Foi no EP que 

construí um reportório de competências e conhecimentos e que procurei 

materializar o aprendido na teoria. Batista e Queirós (2013, p. 47) referem que 

“a situação de estágio, em contexto real de prática profissional, constitui uma 

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

no processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando de uma 

participação periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais 

autónoma, no seio da comunidade docente, através de um processo, que se 

quer gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração e 

reconfiguração das suas identidades profissionais”. Neste âmbito Graça (2014, 

pp. 61-62) advogam que “as questões de identidade profissional são 

necessariamente questões da ordem do ser, nas suas categorias modais da 

necessidade (desejo), de possibilidade, e de realidade. (...) Que professor se 

quer (ter, formar e ser)?”. 

Assim me encontro, agora, no inicio de um caminho de novas 

aprendizagens e conquistas após esta longa caminhada. Já o intuito deste 
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relato é mostrar-vos o que se passou e o que levo comigo. Deste modo, neste 

documento são desenvolvidos temas centrais que perfizeram o meu Estágio 

Profissional, no sentido de procurar dar resposta às necessidades que o 

Desporto e a Educação Física coloca em termos da multiplicidade de saberes. 

O documento aborda temas como a presença da hiperatividade no contexto da 

educação física, do modelo de educação desportiva, da inclusão de alunos 

com necessidades educativas especiais, desafios e constrangimentos e 

estratégias e soluções, entre outros. Quanto à sua estrutura, é constituída por 

sete temáticas centrais que emergiram da reflexão acerca da minha atuação - 

pela relevância e importância que tiveram nesta longa caminhada no processo 

de ensino-aprendizagem e na integração de uma escola concreta. Assim, 

apresento os principais capítulos do relatório: (1) “Enquadramento Pessoal”  

que engloba os dados biográficos, vivências académicas e desportivas prévias 

ao estágio que de certa forma contribuíram para as minhas conceções 

relacionadas com a educação física e a profissão docente. Ainda neste capitulo 

é descrito o que era expectável para este processo formativo; (2) 

“Enquadramento da Prática Profissional”, contém a caraterização do contexto 

legal e institucional do estágio, assim como o contexto real da prática para 

possibilitar enquadrar a minha prática da melhor forma. É também apresentado 

o núcleo de estágio e a sua importância; (3) “Realização da Prática 

Profissional, são representadas as experiências vivenciadas ao nível do 

processo de ensino aprendizagem, bem como as estratégias utilizadas neste 

processo. Neste capitulo é também integrado a componente de investigação 

corporalizada num estudo acerca do contributo do modelo de educação 

desportiva na inclusão de alunas com necessidades educativas especiais; (4) 

“Professor fora de horas” são realçados os momentos de interação para além 

do tempo de aula, participação na escola e as relações com toda a comunidade 

escolar; (5) “Desenvolvimento Profissional”, são aprofundadas as questões que 

se revelaram fundamentais para o meu desenvolvimento profissional e uma 

perspetiva do futuro da educação física. Por último, para concluir, procuro 

expressar o contributo que todo este espaço formativo teve para o meu 

crescimento na profissão. 
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2. ENQUADRAMENTO  PESSOAL 
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 
 
2.1. A criança, o adolescente e o adulto num percurso 

singular 

 
Nascido a 15 de Maio de 1986 em Vila Nova de Gaia, cresci na  

freguesia de Valadares. Localidade onde resido atualmente e, de onde é 

oriunda toda a minha família. Desde pequeno que a brincadeira e a natureza 

fizeram parte do meu dia a dia. Nessa fase vivenciei e experienciei tudo aquilo 

que uma criança tem curiosidade em explorar. Este meio permitiu-me aprender 

a ser mais autónomo, aventureiro, audaz, brincalhão e a apreciar a liberdade e, 

ao mesmo tempo, começar a construir a minha sensibilidade para o Desporto. 

Desde cedo, numa infância passada na rua a jogar às escondidinhas, a jogar 

futebol com os amigos. Na verdade, só parava quando a minha mãe me 

chamava para ir almoçar ou jantar. Todos os momentos eram aproveitados  

para “brincar”. Sim fui uma criança que brinquei, que tive o privilégio de  

explorar  e  descobrir  por  mim  a  natureza  das  coisas,  jogando  (vejam bem) 

,muitas das vezes, futebol sozinho no terraço de minha casa, contra a parede 

ou até simulando um jogo entre duas equipas. Lembro-me também das 

inúmeras vezes que chegava a casa com o corpo sujo e ressequido, dos dias 

que passava debaixo do sol, do suor na pele e dos joelhos esmurrados, fosse 

das longas horas passadas com a bola no pé ou até mesmo das pedaladas 

dadas na bicicleta. Assim, fui eu enquanto criança, e ajudou a ser aquilo que 

sou hoje. Tudo isto são memórias das minhas vivências que me empolgaram 

para a ligação ao Desporto, particularmente no futebol. 

Cresci e o gosto pelo Desporto foi ganhando mais relevância, aos 6  

anos de idade ingressei no futebol muito por influência do meu pai com quem 

também passava horas e horas no campo de futebol, quer a vê-lo jogar ou a  

ver jogos do clube da terra. Conheci excelentes pessoas, treinadores, amigos, 

com  quem,  inclusivamente  ainda  hoje  mantenho  contatos  regulares.  Ainda 

,assim,  deixei  um  pequeno  rasto  pelo  andebol,  pela  natação  e  por  fim no 
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voleibol de praia. Mas, o meu sonho, tal como muitas outras crianças, naquele 

tempo e até mesmo nos dias de hoje, era “ser jogador de futebol”. Ao mesmo 

tempo, a minha vontade de saber sempre mais, o meu inconformismo 

insistente foi despertando em mim, a curiosidade de aprofundar mais o saber 

que me era transmitido, como se eu também fosse um treinador. Na realidade 

chegava ao ponto de pensar “se fosse eu o treinador neste momento fazia 

desta forma e não daquela” e assim, aos poucos, foi nascendo comigo esta 

certeza, esta vontade de Ser Professor. 

Na adolescência, fruto do contato com professores, olhava-os como 

referências, pessoas que transportavam neles conhecimento, partilha, 

compreensão, alguém que me cativava e motivava, alguém que contribuía para 

me fazer ser pessoa. Desde então, desabrochou em mim a paixão por ensinar, 

por ter alunos, por ser responsável por emanar conhecimento nos futuros 

cidadãos. Vale a pena ser professor, lutar por esta profissão! Tal como Bento 

(2004, p. 45) refere: “Sim, sou professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer 

ao número daqueles que se empenham em realizar a possibilidade de fazer o 

Homem, de sagrar de Humanidade todos e cada um, para darmos um nível 

aceitável à nossa imperfeita perfeição.” 

Ainda assim, o meu trajeto académico foi realizado pelo agrupamento 1, 

científico natural até ao 12º ano. Quando estava preparado para enveredar 

pela incessante curiosidade pelo Desporto, deparei-me infelizmente com um 

percalço no meu caminho, tendo um problema de saúde que me afastou, 

alguns anos, do tão desejado sonho, Ser Professor. É nessa altura que, por 

incapacidade física e devido à paragem prolongada, procuro um emprego, visto 

que não poderia estar tanto tempo sem fazer nada. Ingressei num callcenter, 

área que estava longe de ser um objetivo para mim mas que, até hoje, concílio 

e que tem sido responsável e suporte para a minha formação académica. 

Paralelamente a isso, em resultado da minha formação complementar , 

começo a dar os primeiros passos para o que sou hoje, como professor 

colaborador, na Escola Academia Sporting de Vila Nova de Gaia, senti pela 

primeira vez um enorme arrepio na espinha por ter pela frente a 

responsabilidade de trabalhar para uma instituição tão respeitosa como esta. 
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Que sensação era esta? Que significado tinha para mim? Na verdade estava 

ali tão perto o que eu queria, ensinar. Praticamente foi uma “espécie” de 

especialização precoce ao que designamos como processo de ensino– 

aprendizagem. Assim, esta experiência permitiu-me ascender o meu primeiro 

degrau, com a certeza de que o próximo passaria pelo ensino superior. Até que 

continuo o meu percurso pelo ISMAI, instituição que ingressei já no processo  

de Bolonha tendo realizado a licenciatura em Educação Física e Desporto. Eis  

a FADEUP, a faculdade que frequento atualmente, no segundo ano de 

Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Por 

falar em Educação Física... uma palavra que se divide, tão simples mas ao 

mesmo tempo tão complexa com um enorme significado de superação, de 

sacrifício, de saber vencer os obstáculos, de esforço na sua própria evolução, 

para além de todos os valores que incute de forma singular, como liderar, 

organizar, não se conter com o concreto e o evidente. Sem dúvida que é uma 

janela que nos leva ao transcendente, ao infinito de cada um, sim a Educação 

Física. 

É com enorme orgulho que recordo os obstáculos na minha órbita, 

demonstrando a minha perseverança e a grande paixão que tenho por aquilo 

que sou e que quero ser, um anseio desmedido em percorrer o meu caminho 

pelo Desporto. Caso me perguntem, quando quiseste ser Professor de 

Educação Física? A minha resposta é, Sempre. 

 

2.2. Imergir no incerto 
 
 

O propósito deste ponto é evidenciar as sensações, as ansiedades, as 

inseguranças, as dúvidas, o desconhecido tudo aquilo que me ocupava no 

tempo que antecedia este ano. 

Estágio Profissional...A experiência prática de ensino em contexto real é 

reconhecida como uma das componentes mais importantes nos processos de 

formação inicial de professores Chepyator – Thomson (citado por Batista & 

Queirós, 2013, p. 33). 
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A par da Licenciatura e do 1º ano de Mestrado, que me proporcionaram 

múltiplas vivências pedagógicas e principalmente me deram uma grande 

panóplia de conhecimentos que sustentam a ação do professor. Claramente, 

que o EP assume-se como um ano em que todos aguardamos, onde podemos 

concretizar ideias, onde temos a nossa real “prova” perante os nossos alunos. 

Será que vamos marcar a diferença? Ou seremos mais um professor? 

O que esperava era poder ter uma boa relação com os meus alunos, 

conseguir “convence-los” da importância da EF para a vida deles, não 

condescendendo com a indolência nem com a impassibilidade pedagógica, 

queria dar-lhes um pouco mais de mim e obter também um pouco deles, já que 

em conjunto teríamos de formar a nossa turma, à minha imagem. Apesar da 

minha experiência no contexto de treino e do contato com jovens estava 

apreensivo, dado que apenas tinha bagagem no futebol o que me levava a 

meditar sobre como iria ser a minha prestação na Dança, na Ginástica, 

modalidades das quais sentia alguma insegurança. Mas, tal como todo o ser 

humano projeta e tem expetativas quando lhe surge um novo desafio, eu não 

fujo à regra. Assim, encarei este estágio como um grande pilar para o meu 

futuro. Preocupava também o estado atual da Educação Física, sendo 

constantemente relegada para segundo plano, criando em mim a 

responsabilidade de corresponder às expectativas. Como iria ser eu enquanto 

professor? Estava tão próximo a passagem de aluno a professor, aliás, dentro 

do mesmo ano conseguimos colocar-nos nos diferentes papéis, dado que não 

deixamos de ser alunos. Toda a minha intervenção, todas as tarefas que me 

eram circunscritas, deveriam ser ponderadas e dependiam daquilo que 

considero ideal, sempre balizado pelos meus princípios e valores. Sabia, e 

sentia na pele que ser professor não era fácil. 

Para além de tudo isto, o núcleo de estágio também era algo que me 

preocupava, “quem é que seriam os meus colegas?”. Neste capitulo acabei por 

ser brindado com dois dos colegas que eram parte integrante do meu grupo de 

trabalho, no primeiro ano, dado que considero fundamental. 

Ansiava por momentos de partilha, de convívio, de reflexão, de críticas 

construtivas, de novos saberes, de novos pontos de vista, possibilitando-me 
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assim mais aprendizagem. Sabia também que ia encontrar uma pluralidade de 

perspetivas e de personalidades que iam contribuir para o meu crescimento 

profissional, fossem alunos, professores da área disciplinar, ou até mesmo 

auxiliares da ação educativa. De igual modo, nesta rajada de sentimentos, 

sabia que ia ter pelo caminho o olhar atento de duas pessoas fulcrais para todo 

este processo, a Professora Cooperante da escola onde ia lecionar e a 

orientadora de Estágio da FADEUP, que me iam amparar neste percurso e isso 

era um motivo de conforto, de bem estar. Sabia que eram duas pessoas que 

através da sua larga e abrangente experiência me iam ensinar muito. 

Por fim havia aquele receio de não conseguir corresponder às 

expectativas depositadas em mim, receio de ser mais um professor para os 

alunos, não marcar a diferença. Dado que a minha disponibilidade é escassa, 

este sentimento acabava por invadir o meu pensamento, tendo total 

consciência que é um ano trabalhoso e ao mesmo tempo único. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 
 
3.1. O Estágio profissional: contexto legal, institucional  

e funcional 

A origem e o crescimento da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP) estão estreitamente vinculadas à formação de professores 

de Educação Física. Dadas as diversas mudanças dos quadros concetuais e 

legais para a habilitação para a docência, a FADEUP formou a primeira  

geração de Mestres, ao dar réplica aos desafios colocados pelo processo de 

Bolonha. Este processo inicialmente foi recebido com uma enorme 

desconfiança, muita resistência, pouca vontade de aderir e muito pouco 

entusiasmo. Esse estado de alma acabou por prejudicar o processo de 

adaptação apesar de ser inevitável a sua implementação por força da lei. A 

adequação do processo de Bolonha resultou da aplicação de normativas 

patentes no Decreto – Lei nº 74/2006 de 24 de Março que impôs uma nova 

configuração da formação inicial de professores, que habilita profissionalmente 

para o Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Em 

termos da duração da formação inicial de professores, não houve alterações, a 

não ser o nome, que de licenciatura passa a chamar-se mestrado. Já no que 

diz respeito à arquitetura do plano de estudos, as coisas já são bem diferentes. 

Esta divisão de ciclos obrigou necessariamente a acomodações e problemas  

de composição e harmonização da formação. Com a concentração de toda a 

formação didática num só ano, no que anteriormente se repartia em dois  anos, 

o esquema dos dois ciclos impostos por Bolonha pressiona o aligeiramento 

desta componente fundamental da formação. No entanto, o maior problema 

ainda reside no 1º ciclo com a desvinculação total de preocupações com a 

formação de professores e entender isso apenas como matéria exclusiva de 2º 

ciclo. A formação de professores de Educação Física passa a ser uma 

especialização entre outras, uma especialidade académica e profissional, um 

espaço de dialogo entre a universidade e a escola Graça (2013, p. 28). 

Objetivamente, o estágio profissional é o culminar da teoria para a prática. 
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Em termos institucionais o estágio profissional é uma unidade 

curricular do segundo ciclo de estudos que contribuiu para a obtenção do grau 

de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

agregando dois elementos: a prática supervisionada, realizada numa escola 

com protocolo com a FADEUP e o relatório de estágio, orientado por um 

professor da faculdade, o responsável da instituição de ensino superior pela 

supervisão do estudante estagiário no contexto da prática de ensino 

supervisionada. 

Para a operacionalização da prática de ensino supervisionada, a 

FADEUP estabelece protocolos com uma rede de escolas cooperantes, que 

inclui a escolha de um professor cooperante, um professor de educação física 

experiente e da confiança da FADEUP para acolher e orientar um grupo de 3 a 

4 estudantes estagiários (núcleo de estágio), durante um ano letivo, cada qual 

assumindo uma das turmas do professor cooperante para a concretização da 

sua prática de ensino supervisionada Batista & Queirós (2013, pp. 37-38). 

Atualmente essa prática supervisionada pode decorrer em mais do que um 

estabelecimento de ensino de forma a contemplar os diferentes ciclos de 

ensino abrangidos pelo grupo de recrutamento para o qual o ciclo de estudos 

prepara (2ºciclo do Ensino Básico e 3º Ciclo e Secundário). Este contato com 

ambos os ciclos fornece um leque mais alargado para o desenvolvimento da 

competência profissional. 

A competência profissional assenta no desenvolvimento de 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética 

profissional em que se destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o 

sentido de responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, apresentação e a 

conduta adequada na escola1. 

Ainda no mesmo documento são definidas três áreas de desempenho 

que  o  estudante  estagiário  tem  de  cumprir  no  sentido  de  desenvolver   as 
 

1 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 

letivo de 2014/2015, Matos, Z. 
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competências profissionais necessários para o exercício da profissão de 

professor. Estas áreas encontram-se estruturadas da seguinte forma: área 1- 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; área 2 – Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade e área 3 – Desenvolvimento 

Profissional. Este documento contempla ainda, todos os requisitos que um 

estudante estagiário, durante o ano letivo, terá que alcançar para adquirir as 

aprendizagens consideradas essenciais à profissão de professor. 

De acordo com as normas orientadoras o estágio profissional entende- 

se como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto de funções docentes entre os 

quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação (p.3)2.. Ainda sobre o estágio profissional Batista & Queirós   (2013, 

p. 41) salientam que “o estágio profissional é uma unidade curricular que 

pretende dotar e capacitar o futuro professor de Educação Física de 

ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na 

experiência refletida e com significado. 

No meu entendimento, o estágio profissional representa  a 

possibilidade de construir a minha identidade profissional por recurso ao 

processo de operacionalização do aprendido até ao momento. Tanto a teoria 

como a prática são fundamentais neste processo e caminham lado a lado na 

ação de professor. Tal como refere Bento (2014, p. 24) “a teoria é uma prática 

pensada, imaginada e refletida, e que a prática é uma teoria ou conjunto de 

conhecimentos  à  vista,  uma  prática  culminante  no  horizonte  da  teoria”.   A 

 
 
 

2 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 

letivo de 2014/2015, Matos, Z. 
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problemática desta relação ainda na atualidade é uma realidade para todos os 

estudantes estagiários e muitas vezes apelidada de “choque da prática”. 

 
3.2. O contexto de prática 

A análise do contexto escolar onde realizei o estágio profissional é um 

dado fundamental que configurou a minha experiência em contexto real de 

ensino. Refiro-me essencialmente ao funcionamento da escola, à sua missão, 

ao tipo de pessoas que dela fazem parte, bem como as condições de 

funcionamento da Educação Física onde iria aceder à experiência de estágio e 

também, obrigatoriamente, conhecer as instalações no que diz respeito à 

educação física e o seu funcionamento. 

No início, uma das preocupações era saber qual iria ser o local da 

partilha, do meu enriquecimento enquanto professor. Tinha claramente dois 

objetivos: ficar com alguém que conhecesse e ficar próximo da minha área de 

residência. Apesar da incerteza, tudo apontava para que o caminho comum  

aos três fosse a escola situada na freguesia de Arcozelo. Posto isto, era tempo 

de conhecer a realidade escolar que nos esperava. 

Muito do que sou hoje enquanto professor foi induzido por uma escola 

situada na cidade de Vila Nova de Gaia na freguesia de Arcozelo. Esta escola 

foi criada no ano letivo de 1988/1989, faz parte do agrupamento de escolas de 

Arcozelo, o seu território educativo estende-se pelas freguesias de Arcozelo, 

Gulpilhares, São Félix da Marinha e Serzedo, zona onde o rural, a escassa 

indústria e alguns serviços se cruzam. 

A população residente nas freguesias referidas carateriza-se por 

alguma heterogeneidade, predominando os estratos sociais médio e baixo. 

Com efeito, a maioria dos alunos provém de agregados familiares pouco 

favorecidos, tanto socioeconomicamente como culturalmente. Talvez por esse 

motivo, a escola invista diariamente incessantemente na formação de cidadãos 

cada vez mais autónomos, cada vez mais iguais, cada vez mais competentes e 

integrados numa sociedade plural e globalizada. A escola constitui-se com um 

meio privilegiado de trocas culturais, de transmissão de ensinamentos, de 

cruzamento de aprendizagens. Esta função humanizadora e socializadora da 
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Escola só tem sentido quando educar passa por integrar, quando a dimensão 

pessoal busca a dimensão do saber científico, com rigor, mesmo num meio 

diverso, mesmo num meio de saberes desiguais. 

É com uma atitude de partilha que reside a visão e a cultura da escola. 

Envolver toda a comunidade educativa nesta atitude é o caminho a percorrer 

para atingir “Mais Cidadania, Mais Competência”. 

A missão da escola passa por contribuir para uma escola reflexiva e 

emancipadora, sentir cada individuo como pessoa, diverso e igual, responsável 

e participante, orientando para uma formação de qualidade, que permita a 

integração na sociedade atual. Passa também por orientar os jovens para um 

percurso de aprender a ser, aprender a fazer, aprender a estar e aprender a 

aprender de uma forma motivada, rigorosa e disciplinada. Consiste em estar 

atentos, estar perto, acolher e abraçar a diferença.3 

Para além da oferta educativa formal, também funcionam na Escola 

diversos clubes e oficinas que proporcionam aos alunos oportunidades de 

valorização pessoal e de ocupação plena dos seus tempos escolares, 

constituindo-se como dispositivos de consolidação e de enriquecimento das 

aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas  

de educação para uma cidadania mais informada e participativa. São exemplos 

disso: a oficina de leitura, as oficinas de oralidade, a oficina de artes aplicadas, 

a oficina de reciclagem, o clube de jardinagem, o clube de xadrez, o clube de 

ténis de mesa e a oficina de dinamização desportiva, que constitui a atividade 

interna do desporto escolar3.  Para além destes instrumentos potenciadores  do 

sucesso saliento também três serviços técnico – pedagógicos: Educação 

Especial, ACATA (Aconselhamento, Cooperação, Apoio e Tutoria ao Aluno) e o 

Serviço de Psicologia e Orientação. Todos eles contribuem para um 

crescimento harmonioso e integral do aluno na escola.3 

 
 
 

3 Projeto Educativo de Escola Secundária com 3º Ciclo Arquiteto Oliveira Ferreira para o 

triénio 2014/2017, aprovado em Conselho Geral a 13 de Janeiro de 2014. 
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Relativamente às condições físicas e materiais, o estabelecimento de 

ensino apresenta bons condições de trabalho. O bloco principal engloba cinco 

pavilhões e um espaço polivalente que serve essencialmente como local de 

convívio dos alunos. Neste mesmo edifício podemos ainda encontrar o bufete,  

a cantina, a papelaria, a sala do pessoal não docente e a sala da Associação  

de Estudantes. Fora do bloco principal podemos encontrar os espaços 

destinados à Educação Física, o pavilhão gimnodesportivo, gabinetes de apoio 

aos professores da área disciplinar de Educação Física e um campo de jogos 

ao ar livre, com uma pista de atletismo à volta, uma caixa de areia, três campos 

de basquetebol bem como balneários de apoio a este espaço  oferecendo 

assim boas condições de trabalho para lecionar. 

No entanto, surge uma limitação que reside na partilha do espaço 

interior com outra escola em resultado do protocolo entre ambas. Esta 

realidade implica uma rotação de 3 em 3 semanas, na procura de uma 

distribuição equilibrada e justa. Este mesmo espaço interior é dividido em 3 de 

forma a dar resposta às turmas que albergam os cerca de 900 alunos de 

ambas as escolas. Este espaço apesar de ser vantajoso porque permite que 

seja mais um espaço útil para a educação física, tem o problema de estar 

sujeito às condições climatéricas. Este aspeto é um factor que teve um enorme 

impacto no planeamento dos conteúdos a ensinar. Só com uma avaliação 

rigorosa ao contexto de ensino é que podemos assegurar condições ao 

processo de ensino aprendizagem. 

 

3.3. A “substância” 

Foi com esta substância (alunos) que partilhei ao longo de um ano 

letivo, algo especial. Dado que o ensino não é, para mim, unidirecional, com 

esta substância também aprendi. Estes desafiaram-me, fizeram-me sentir 

especial, fizeram-me sentir receio de fracassar, mas no fundo fizeram-me 

adorar, ainda mais, a profissão que vou abraçar. 

Desde o inicio que considerei importante conhecer os meus alunos, 

quer numa perspetiva global, quer individual para, assim, conseguir dar uma 

resposta mais adequada e ajustada à realidade da turma como um todo e   dos 
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alunos em particular no processo de um ensino mais eficaz. Assim, e com o 

propósito de conhecer um pouco os alunos que constituíam a turma, solicitei 

aos alunos que preenchessem uma ficha de caraterização individual (anexo 4), 

que contemplava dados pessoais, disciplinas preferidas, dados médicos, 

interesses desportivos e hábitos de vida. Esta recolha permitiu-me ter um 

conhecimento mais aprofundado dos alunos que acabou por ser fundamental 

no processo de antecipação do tipo de problemas que poderia ter que 

enfrentar. 

Das sete turmas atribuídas à professora cooperante e dos diferentes 

anos letivos, acabou por ser uma turma de 7º ano que ficou sob a minha 

responsabilidade. A turma inicialmente, era constituída por 19 alunos (13 

rapazes e 6 raparigas), que na maioria se encontrava na faixa etária dos 12/13 

anos de idade embora com alguns alunos com idade superior ao previsto para 

este ano de escolaridade. Posteriormente, e após algumas transferências de 

alunos, a turma ficou reduzida a 17 alunos (13 rapazes e 4 raparigas). 

No que diz respeito ao nível de escolaridade dos pais e à situação 

profissional, apesar de muitos não terem a escolaridade obrigatória completa 

(64,7% – mãe e 82,3% - pai), alguns tinham formação académica (11,8% - pai  

e 29,4% - mãe) e praticamente todos os alunos, tinham os seus pais no ativo. 

Embora existam alguns casos que têm os dois pais desempregados que, foram 

sempre alvo da minha atenção, pude depreender que a maioria dos alunos 

pertenciam à classe média. 

Já nos dados médicos, a grande maioria dos alunos não apresentava 

qualquer tipo de doença, apenas existiu um caso de um aluno com problemas 

de vesícula e duas alunas sinalizadas com NEE (necessidades educativas 

especiais), mais especificamente uma com défice de atenção e perturbação de 

hiperatividade associado a um défice cognitivo e outra com défice de atenção e 

hiperatividade do tipo impulsivo. Claramente, estes últimos dois casos foram 

preocupações iniciais que me “atormentaram” durante todo o ano letivo, 

exigindo-me uma enorme atenção ao nível do desenvolvimento em termos 

motores, quer em termos de integração com os restantes colegas da turma.   

Na  procura  de  responder  a  estas  necessidades,  as  aulas  tiveram  de    ter 
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algumas adaptações nomeadamente nas situações de aprendizagem para que 

estas alunas obtivessem maior sucesso. 

Quanto à Educação Física foi possível detetar as modalidades 

preferidas dos alunos: o futebol, o voleibol, o basquetebol, o badminton foram 

as eleitas dos alunos. Já a Ginástica e a Dança foram as menos preferidas. 

Independentemente do gosto demonstrado pelos alunos , todas foram 

abordadas durante o ano letivo, porquanto faziam parte da planificação do 7º 

ano de escolaridade adotado pelo grupo de Educação Física da escola. 

Em termos motores, a turma apresentava dois pólos distintos, metade 

da turma exibia uma enorme disponibilidade e interesse para participar nas 

aulas, enquanto que a outra metade, e tal como explanavam os questionários, 

sem hábitos desportivos apresentavam inúmeras dificuldades em termos 

motores. Inicialmente foi realizada uma avaliação inicial da condição física e 

após análise pude constatar que a maioria dos alunos encontravam-se na zona 

saudável em termos de IMC. Contudo, nos restantes testes realizados 

verifiquei um défice nos valores referentes à força média e força superior que 

foram alvo da minha atenção procurando incrementar o desenvolvimento dessa 

capacidade na ativação geral de cada aula. 

Por fim, os alunos, no geral, revelavam um enorme respeito pela figura 

do professor, sendo normalmente pontuais, assíduos e com um  

comportamento aceitável para o contexto da Educação Física, simplificando 

assim também na minha intervenção sobre a turma em todos os seus  

domínios. 

Foi longo o caminho, cresceram em autonomia, tornaram-se mais 

criativos, desenvolveram outra compreensão de jogo e ganharam hábitos 

desportivos. Vi-os crescer...e espero ter contribuído para que o compromisso 

com a educação física e com o desporto perdure. 

 

3.4. O Núcleo de Estágio 

Quando me candidatei para a escola onde realizei o meu estágio 

planeei ficar com as pessoas que acabaram por constituir o meu núcleo, no 

entanto, naquela altura era uma incógnita. Após sair a noticia confesso que 
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fiquei bastante feliz por ficar com dois colegas com quem já tinha trabalhado e 

que tinha confiança. Conhecia a estudante estagiária desde o 1º ano da 

Licenciatura, embora o contato e a realização de trabalhos de grupo nessa 

altura fosse praticamente nula. Com efeito, apenas partilhava alguns  

momentos nas viagens de regresso a casa pela proximidade de ambas as 

residências e também por ser uma pessoa que era de família conhecida. Já o 

estudante estagiário apenas o conheci no Mestrado, uma vez que na 

Licenciatura não frequentamos a mesma instituição de Ensino Superior. Foi 

precisamente no primeiro ano do Mestrado que esta relação cresceu 

progressivamente, em resultado de uma enorme união e companheirismo, fruto 

do tempo que passávamos juntos. De acordo com Wender (1998), as 

comunidades de prática emergem, oficial ou informalmente, em todos os 

lugares: casa, escola, trabalho, hobbies, entre outros espaços; e o individuo, 

num dado momento da sua vida, pertence a toda essa diversidade de 

comunidades. Ainda sobre o tema, o mesmo autor refere que “as comunidades 

de prática a que pertencemos fazem parte integrante do nosso quotidiano e 

transformam-se no decurso das nossas vidas”. 

Desde o inicio do ano que estabelecemos que íamos procurar assistir 

ao máximo de aulas uns dos outros por considerarmos que tínhamos a 

aprender uns com os outros. Desta forma, acompanhei de perto o 

desenvolvimento de cada um deles ao longo do processo e procurei ajudá-los 

no seu percurso. 

Apesar de possuirmos algumas características distintas, julgo que a 

relação desenvolvida pelo núcleo foi muito saudável, cimentando a relação de 

amizade já existente e que certamente permanecerá para além do estágio. 

Sempre procurei ser colaborativo com os elementos do núcleo de estágio, 

respeitando as suas ideias e estratégias mas sem deixar de emitir opiniões  

com o intuito de eles serem cada vez melhores na sua prática e de 

aprendermos em conjunto. Lave e Wenger (1991) acrescentam o desejo de 

aprender e saber o que o outro colega, membro da comunidade, sabe. O 

mesmo autor concebe que “a aprendizagem é, na sua essência, um  fenómeno 
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social. Faz parte do nosso dia a dia e decorre das experiências e da 

participação do individuo em grupos”. 

Sem dúvida, que para mim foi um orgulho ser o “velhinho” do núcleo 

que muitas vezes os aconselhei e encorajei a não desistir e a serem 

persistentes na perseguição dos seus objetivos. Paralelamente, eles também 

foram um importante pilar para os momentos menos bons por que passei ao 

longo deste processo não linear, mas compensador. 

3.5. A influência da professora orientadora e da 

professora cooperante no crescimento pessoal e 

profissional do estagiário. 

Ao longo desta longa caminhada, o processo de transição de 

estudante para professor, ou até mesmo ambas em simultâneo é, sem dúvida, 

uma tarefa árdua. Desta forma, a formação de professores pressupõe um 

acompanhamento constante de modo a que exista um melhor adaptação da 

relação da teoria com a prática, solicitando um esforço e dedicação das duas 

partes. Tal como refere Bento (2014, p. 24) “a escola (...) configura-se como 

uma unidade indissociável de teoria e prática, de conhecimento  e  ação”. 

Neste sentido, considero que foi gratificante ter sempre quem me orientasse no 

sentido de ter uma formação mais rica e que me permitisse obter mais 

competências para a função docente. À semelhança de todos os núcleos de 

estágio tive uma professora cooperante e uma professora orientadora da 

instituição onde realizei o mestrado. Mas, confesso que fui um felizardo com as 

pessoas com tive o privilégio de trabalhar, perfeitamente conhecedoras da 

essência da nossa disciplina no contexto escolar e, que claramente me 

auxiliaram a reduzir o que Eckhard Meinberg (citado por Bento, 2014, p. 25) 

designa como “ choque da prática”. 

Neste EP, ambas foram fundamentais para a criação de alicerces para 

um futuro profissional da EF, assumindo-se como reguladoras e 

impulsionadoras no meu desenvolvimento. Através do seu profissionalismo, da 

sua dedicação procuraram sempre incutir um sentido crítico e inovador com 

constante recurso à reflexão sobre a prática, elemento chave para o 

desempenho do professor em todo o seu percurso. De acordo com Amaral,  
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Moreira & Moreira (1996, p. 91), “o supervisor/orientador de estágio deve ser 

encarado como o promotor de estratégias que irão desenvolver nos futuros 

professores o desejo de refletirem e, através da reflexão, a vontade de se 

desenvolverem em continuum”. 

Por fim, saliento que a presença de ambas as professoras foram 

verdadeiras referências de aprendizagem com uma relação humana que me  

fez crescer a todos os níveis e que incessantemente me sensibilizou para uma 

melhoria constante, numa exigência interminável e consequente. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
 
 
4.1. Planeamento, uma ferramenta fundamental 

 
 
 

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

planeamento e preparação” 
 
 

Bento (2003, p. 16) 
 
 
 

Neste ponto irei salientar a importância do planeamento para a 

organização e gestão do processo de ensino e aprendizagem. Este processo 

inicia-se na conceção, devendo ter em consideração o papel ativo dos alunos 

no seu próprio desenvolvimento e, em simultâneo, deve servir como um guia 

pedagógico para o professor. 

Planear é um elemento fulcral para o desempenho do professor, esta é 

uma tarefa bastante complexa e exigente quer em termos de organização, quer 

em termos de sistematização e seleção da matéria de ensino. Segundo Bento 

(2003, p. 15) “a planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes 

ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua 

realização prática”. Neste sentido, uma das primeiras tarefas propostas pela 

professora cooperante, no inicio do ano letivo, foi precisamente a análise dos 

programas nacionais de educação física, do projeto educativo de escola, do 

projeto curricular de educação física e do regulamento interno. Após estas 

análises confesso que as dúvidas não se tinham dissipado, como é que irá ser 

este processo de planeamento? Como dar resposta aos programas nacionais 

que se encontram desajustados à minha realidade escolar? Apesar destas 

incertezas foi este trajeto de análise que me permitiu articular os objetivos, 

finalidades, conteúdos, indicações metodológicas e critérios de avaliação   para 
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as diferentes modalidades da disciplina de Educação Física. Ao longo da minha 

curta experiência, rapidamente, compreendi que a minha conceção de 

Educação Física, muitas vezes formatada, acaba por ter uma dimensão 

dinâmica e flexível contrastando com conceções rígidas, facilmente colocadas 

em causa. De igual modo, ao longo do ano, fui percebendo que o planeamento, 

face às necessidades dos nossos alunos, é alvo de reflexão constante 

conduzido a adaptações necessárias para que os conduza às situações de 

aprendizagem favoráveis ao seu sucesso. Pude, também, depreender que a 

concentração no essencial para o professor significa ajustar o conteúdo do 

programa à situação pedagógica concreta, tendo em consideração as 

condições pessoais, sociais, psicológicas e didático metodológicas. Neste 

particular, Bento (2003, p. 57) indica que “a definição do essencial e a 

concentração em pontos fulcrais são requisitos indispensáveis a todos os  

níveis de planeamento, o que exige grandes conhecimentos específicos e 

competência didático-metodológica, bem como um grau elevado de  

consciência de responsabilidade por parte do professor”. 

Para além desta responsabilidade é fundamental que o professor seja 

criativo no planeamento e na realização do ensino. Um dos pensamentos que 

me atormentaram, durante todo o ano letivo, relaciona-se com esse ponto, 

“como ser criativo e ao mesmo tempo convencer os meus alunos da 

importância da nossa disciplina na formação integral deles?”. A este respeito 

Bento (2003, p. 30) refere que a “concentração no essencial” também tem lugar 

nesta questão, isto é, requer que se encarem as exigências do ensino a partir 

de uma perspetiva ampla e complexa. Assim, devemos ter bem presentes que 

as matérias não possuem todas a mesma importância para a realização de tais 

exigências. Terminado o estágio percebo que a minha conceção e as minhas 

preocupações foram-se alterando ao longo desta experiência. Refiro-me 

concretamente ao extremo vinculo do plano de aula, ao cumprimento estreito 

dos tempos dos exercícios, quando na realidade o fundamental é, sem dúvida 

alguma, a aprendizagem dos alunos. 

No que respeita à planificação, Bento (2003, p. 8) afirma que (...) “deve 

ter-se em atenção que o planeamento significa uma reflexão pormenorizada 
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acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa determinada 

disciplina, pelo que o professor deve transportar para o campo da Educação 

Física princípios de didática geral, com particular incidência nas questões de 

preparação e realização do ensino” Bento (2003, p. 9). Ainda sobre o ato de 

planear o mesmo autor refere que é “uma antecipação mental” do processo de 

ensino aprendizagem, permitindo a tomada de decisão das diferentes 

categorias didáticas e procurando conduzir e adaptar o processo pedagógico 

ao “contexto real”. 

Bento (2003) menciona que há três níveis de planificação: plano anual, 

correspondente a um plano de perspetiva global, o plano periódico ou ciclo 

(unidades didática), que corresponde às diferentes unidades de matéria e, por 

fim, o plano de aula, que consiste na realização metodológica do ensino. A 

coerência e a interligação destes três níveis de planeamento são a base 

fundamental para que os alunos alcancem os objetivos estabelecidos. 

Para a elaboração deste planeamento recorri ao Modelo de Estrutura de 

Conhecimento de Vickers (1990). Dada esta necessidade emergente tive que 

compreender melhor a construção de um MEC Vickers (1990). Este modelo 

reflete um pensamento transdisciplinar, identifica habilidades e estratégias de 

cada modalidade e demonstra como conceitos das ciências do desporto 

influenciam o processo de ensino aprendizagem, sendo dispostos segundo  

uma estrutura hierárquica de conhecimento ligada a uma metodologia e 

estratégia de ensino. 

Importa referir que durante o estágio profissional a minha preocupação 

centrou-se na elaboração de uma unidade didática para cada uma das 

modalidades lecionadas ao longo dos três períodos letivos (Quadro 1). 
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Quadro 1 -  Número de aulas lecionadas por modalidade em cada período 
 
 
 
 Modalidades Nº Aulas Lecionadas 
 
 

1º Período 

Badminton 13 
Atletismo 9 
Andebol 13 
Dança 3 

 
2º Período 

Futebol 13 
Dança 2 

Voleibol 18 

3º Período 
Ginástica 10 

Basquetebol 11 
 

De salientar que neste EP, elaborei dois tipos de modelos de estrutura 

do conhecimento, um referente ao planeamento anual (Anexo 1) e o outro 

especifico para cada uma das modalidades. Sendo o planeamento anual uma 

das tarefas emergentes iniciais do estágio, tive forçosamente que compreender 

a sua elaboração. Neste sentido, importa referir que este documento se 

encontra dividido em três fases. A primeira fase refere-se à análise do contexto 

do processo de ensino aprendizagem, que me permitiu uma atuação mais 

pertinente e coerente a nível escolar. Fundamentalmente é realizada uma 

análise da disciplina de Educação Física no plano curricular (módulo 1), do 

envolvimento da própria instituição, desde recursos materiais, humanos e 

temporais (módulo 2) e, por fim, uma apreciação aos alunos que estiveram à 

nossa responsabilidade (módulo 3), através de uma caraterização da turma.  

De seguida, a fase de decisões contempla a extensão e sequência dos 

conteúdos (módulo 4), através da distribuição das Unidades Didáticas das 

diferentes modalidades a ensinar com as respetivas categorias 

transdisciplinares, o estabelecimento de objetivos gerais e específicos para 

cada uma das áreas transdisciplinares (módulo 5), a configuração da avaliação 

(módulo 6) com os diferentes tipos de avaliação utilizados nos diferentes 

momentos e, por fim, as progressões das áreas de extensão da EF (módulo 7), 

em que se apresentou as estratégias a utilizar na abordagem de cada  

categoria (habilidades motoras, cultura desportiva e conceitos psicossociais). 
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Neste contexto e com base no programa nacional do 3º ciclo, no projeto 

curricular de Educação Física e na caraterização dos alunos, realizasse um 

documento que espelhasse a organização cronológica da prática e distribuição 

das aulas pelas respetivas unidades didáticas, tendo em conta o roulement das 

instalações desportivas definido pelo grupo de Educação Física da escola. 

Posteriormente surgiu a necessidade de elaborar os modelos de 

estrutura do conhecimento para cada modalidade. Este documento tal como já 

foi referido encontra-se dividido em três fases: análise (módulo 1,2,3), decisões 

(módulos 4,5,6,7) e aplicação (módulo 8). Desta forma realizei a análise das 

diferentes modalidades com base nas categorias transdisciplinares (módulo 1), 

a verificação das condições materiais e espaciais da escola (módulo 2) e o 

nível de desempenho dos alunos por recurso à avaliação diagnóstica (módulo 

3). Terminada esta fase, iniciaram-se os processos de decisão relativos à 

definição da extensão e sequência dos conteúdos (módulo 4), a definição dos 

objetivos, tendo em conta as quatro categorias transdisciplinares: habilidades 

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

psicossociais (módulo 5), a configuração da avaliação em função dos objetivos 

propostos (módulo 6) e a criação de situações de aprendizagem que 

permitissem a aquisição das competências estabelecidas (módulo 7). Por fim, 

emerge a fase da aplicação (módulo 8) que consistiu na aplicação da 

informação previamente identificada no contexto real, representado num 

esquema de interligação de todos os módulos anteriores (Anexo 2). De 

mencionar que este módulo, dada a quantidade de informação que alberga foi  

o que mais dificuldades me criou. No entanto, confesso que é por excelência 

um guião para a lecionação das diferentes modalidades. As correções e 

recomendações feitas pela professora orientadora, bem como a partilha com  

os meus colegas de estágio, ajudaram-me a aperfeiçoar progressivamente este 

documento. 

Ainda sobre a construção dos MEC, o módulo 4 teve um papel de 

relevância no planeamento, dado o auxilio que prestam na organização dos 

conteúdos numa sequência lógica, especifica e metodológica da matéria. As 

unidades didáticas ao conterem a matéria de ensino, os objetivos, bem como 
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as funções didáticas e os conteúdos para as diferentes aulas constituíram uma 

base sólida para o desenvolvimento da minha ação em paralelo com o 

desenvolvimento harmonioso do aluno. Este foi também um dos pontos que me 

originou dificuldades dada a quantidade de conteúdos que o programa nacional 

alberga para um curto número de aulas para lecionar. Para além disso, a 

questão da escolha dos conteúdos que deveriam ser ensinados primeiro, 

quantas aulas seriam necessárias para cada um dos conteúdos foram 

dificuldades que se apoderam na construção deste documento. 

Por fim, o terceiro nível de planeamento que resulta da unidade didática, 

o plano de aula é um guião essencial para a ação pedagógica. Neste sentido, 

identifico-me com Bento (2003) quando este refere que o professor durante a 

sua vida profissional “dá” mais de 20000 aulas mas estas exigem uma boa 

preparação. Tal como Bento (2003, p. 101) salienta “a aula é não somente a 

unidade organizativa essencial, mas sobretudo a unidade pedagógica do 

processo de ensino. E isto porque tanto o conteúdo como também os princípios 

básicos, métodos e meios deste processo, devem encontrar na aula e por meio 

dela a sua correta concretização”. 

Durante o EP, mais propriamente a meio do ano letivo, a preocupação 

sobre a elaboração e a estrutura correta do plano de aula foi alvo de 

preocupação e de discussão com a professora cooperante e com os colegas  

de estágio. As dúvidas residiam essencialmente nos  objetivos 

comportamentais (aquilo que queremos ver o aluno executar) e a componente 

crítica (aquilo que dizemos ao alunos para dar resposta ao objetivo 

comportamental). Estas dicas foram capitais para que compreendesse que o 

plano de aula deve ser sempre realizado com uma lógica da esquerda para a 

direita. (Anexo 3). 

 
 

4.1.1. A imprevisibilidade e a necessidade de adaptar 

No desempenho de professor iniciante são inúmeras as contrariedades 

que surgem. Todas as ocorrências necessitam de ser controladas, desde 

controlar os alunos, as suas aprendizagens, o tempo, a dinâmica, o ritmo da 

sessão e o espaço da aula. 
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Tal como refere Bento (1987), o ensino é criado em dois momentos 

distintos, um na conceção e depois na realidade. Apesar do processo de 

planeamento ser fundamental para a antecipação de todas as   eventualidades, 

o contexto real de ensino contempla muitas mais facetas do que aquelas que  

se encontram espelhadas no planeamento. É no contexto real que ocorrem 

situações imprevistas que fogem ao “controlável” e ao que planeamos. Daí que 

seja necessário que o professor esteja sensível e preparado para agir, esta 

capacidade de tomar decisões rápidas é fundamental para assegurar que os 

objetivos são atingidos. Mais uma vez Bento (2003) recomenda que o  

professor empenhe todos os esforços na concretização do planeado, tendo 

capacidade de reagir e responder aos condicionalismos inesperados. Abaixo 

refiro um dos exemplos acima citados. 

“Considero que é possível implementar uma pequena amostra do MED, modelo que 

iremos colocar na prática no Voleibol, no entanto, tenho tido algumas dificuldades em 

encontrar as pessoas certas para serem os líderes. Outro aspeto que terei que 

melhorar prende-se com o facto de muitas vezes o número de alunos previstos não  

ser o número real a fazer aula de educação física, situação que me tem gerado alguns 

problemas principalmente no reajuste rápido das tarefas que tem coincidido com muito 

tempo de espera por parte dos alunos. Terei que nas próximas aulas ter esta situação 

prevista para não perder tanto tempo na reorganização da aula.” (Reflexão aula nº 42 

09/01/2015) 

No entanto, os imprevistos e as situações de adaptação fizeram-me 

crescer ao longo do EP. São estas contrariedades que fazem crescer o 

professor sem prejudicar a aprendizagem que estava previamente planeada. 

 

4.2. Ser Professor deixando a sua marca 
Atualmente, vivemos numa sociedade onde um conjunto de crises se 

acumulam e atormentam um conjunto de campos distintos (como a educação,  

a economia, a política, etc). Numa altura em que tanto se fala em educação, 

com constantes confrontos de contextos e valores, fruto da desmedida 

variabilidade cultural e social, o professor sobrevive a esta realidade e procurar 

partilha o seu conhecimento e fornecer ferramentas aos seus alunos. 
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Ser professor é cada vez mais exigente, solicita cada vez mais 

competências que permitam dar resposta às necessidades multiculturais, às 

mudanças ideológicas e fundamentalmente resolva uma panóplia de  

problemas que surgem no decorrer da ação que é única e complexa. Apesar  

de assistirmos, de forma recorrente, ao declínio da imagem do professor cabe 

aos próprios e desde a sua formação inicial produzir estratégias que diluam 

estes “mal entendidos” e que fomentem uma postura de confiança e 

competência. Embora e como adverte Braga da Cruz (citado por Cunha,  2008, 

p. 30) “a maioria dos professores tem uma auto imagem profissional e uma 

opinião favorável acerca da importância social da sua profissão. Já a opinião 

pública não pensa o mesmo, isto por razões que se prendem tanto como mass- 

média, como com as exigências sociais face à escola e professores”. 

Por outro lado, não são capazes de analisar que o professor no presente 

e tal como Teodoro (citado por Cunha, 2008, p. 31), na sua intervenção 

pedagógica é um profissional completamente sobrecarregado de trabalho, com 

uma multiplicidade de tarefas que lhe são atribuídas, para além de ter a árdua  

a tarefa de ter que manter a disciplina sem deixar de ser simpático, de atender 

à singularidade de cada um dos seus alunos, sem abandonar os alunos menos 

aptos, para além de ainda ter que programar, avaliar, manter um bom clima de 

aula, informar os pais acerca dos progressos e comportamentos dos filhos; 

organizar diversas atividades para a escola ou até mesmo tratar de problemas 

burocráticos. 

Apesar de todas estas valências que são incumbidas ao professor, neste 

ano de estágio profissional vivemo-las de forma diferente, com o pensamento 

de deixar um pouco de nós nos nossos alunos. Para isso, considero que seja 

fundamental ser rigoroso, ser criativo e gerar aprendizagem nos alunos. É esta 

relação estreita com a criatividade para reinventar, para inovar e até satisfazer 

os nossos anseios também seduz os alunos, para além dos aspetos da 

organização da aula que serão retratados de seguida que são fundamentais 

para o bom funcionamento das aulas. 
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4.2.1. A implementação de rotinas 

A criação de rotinas foi, desde o inicio, um ponto central para o qual 

fomos alertados pela professora cooperante. Mas, na altura, interrogava-me se 

“seriam estas rotinas assim tão importantes? Porquê tanta insistência?”. Após 

uma ligeira resistência inicial apercebi-me, rapidamente, da importância que 

tinham para o bom funcionamento da aula. Desde então, tive grande 

consideração para que a coerência e a organização da aula estivesse sempre 

presente. Por outro lado, quando estas “rotinas” se encontram bem 

consolidadas, mais simples se torna a tarefa de ensinar. Tal como referem 

Rosado & Ferreira (2011b, p. 189) “(...) as rotinas permitem aos praticantes 

conhecer os procedimentos a adoptar na diversidade de situações de ensino 

(...)”. 

Após o período inicial, também eu, senti necessidade de criar as minhas 

próprias rotinas, adotando algumas estratégias prévias à aula e durante a 

mesma. Deste modo, ao longo do ano letivo antecipei-me sempre à chegada 

dos meus alunos para rever mentalmente o meu plano de aula e colocar os 

materiais necessários, pelo menos para a situação de aprendizagem inicial. De 

seguida, o local da reunião inicial, a criação de códigos, sinais sonoros, a 

disposição da turma nos momentos de instrução, entre outros, foram rotinas 

que constantemente foram sendo trabalhadas de forma a que os alunos 

percepcionassem que estavam enquadrados num ambiente de 

responsabilidade e de bom funcionamento da aula. 

Uma das rotinas que procurei, desde cedo, implementar foi o local da 

instrução inicial, e mesmo durante a aula. Assim, procurava um local alheio da 

confusão e do distúrbio provocado pela presença de outras turmas para fazê- 

lo. Outra preocupação fundamental prendeu-se com o facto de conseguir ver 

todos os alunos no momento da instrução, optando por sentá-los ,na maioria 

das vezes, para me certificar que os conseguia ver e que estavam atentos ao 

que dizia. Mesquita & Graça (2011, p. 71) referem “um dos aspetos que os 

professores devem ter em consideração na otimização da comunicação é o 

nível de atenção que o aluno apresenta”. 
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Por fim, saliento aspetos que ocorreram que me fizerem compreender a 

importância da implementação das rotinas para o bom funcionamento das 

aulas, tal como podemos observar abaixo, um exemplo que surgiu durante o 

meu contexto do EP: 

“Nenhum dos alunos quando estava a realizar os abdominais, o estava a fazer da 

forma que tinha solicitado na primeira aula que decidi aplicar o circuito. Esta situação 

leva-me a pensar que já poderia ter criado rotinas para a realização da ativação geral, 

seria mais fácil para mim para estar disponível para observar os alunos a realizar 

aquilo que foi solicitado. (…) Foi também neste exercício que percebi a importância 

das rotinas, uma vez que me apercebi da quantidade excessiva de volantes que 

andavam espalhados pelo espaço, sujeito a serem degradados e a ficarmos com 

menos material. Será uma situação que terei de corrigir já nas próximas aulas, 

adoptando uma estratégia que passe por ser eu a controlar o material que está dentro 

do espaço de aula.” (Reflexão Nº13/14 – 15/10/2014). 

Por fim, saliento a ideia evidenciada por Rink (1985) que descreve o 

ambiente de aprendizagem como sendo aquele que os comportamentos do 

professor e do aluno contribuem para o aumento da prestação motora deste 

último. Foi através deste clima de aprendizagem positivo que procurei criar nos 

meus alunos a sua colaboração como mediador entre o ensino e a 

aprendizagem. 

 

4.2.2. Controlo da Turma 

Este ponto assume-me, a priori, com um dos mais importantes para a 

existência de condições de aprendizagem. O controlo ativo dos alunos foi outra 

preocupação basilar que considero que preencheu as minhas preocupações. A 

supervisão e controlo da atividade é uma importante variável que não só 

influencia não só a dinâmica da aula, como também a criação de um clima de 

aprendizagem positivo. Neste sentido, Rosado & Ferreira (2011b, p. 189) 

referem que o controlo ativo do grupo de trabalho é um elemento potenciador 

do empenhamento dos alunos na obtenção dos objetivos definidos pelo 

professor. Neste sentido, é fundamental que o docente tenha a capacidade de 

controlar os seus alunos durante todos os momentos da aula, garantindo uma 

observação   global   da   turma   através   da   sua   movimentação estratégica 
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(preferencialmente pelo espaço exterior e ocasionalmente pelo interior). Assim, 

os alunos ao sentirem constantemente a presença do professor (supervisão 

ativa) tendem a ficar mais focados na tarefa e os comportamentos desviantes 

são mais reduzidos. Com exceção de alguns conflitos esporádicos, a minha 

turma não apresentava grandes problemas comportamentais. A grande maioria 

tinha um bom comportamento, demonstrando um enorme respeito pela figura 

do professor. No entanto saliento um aspeto que decorreu durante o meu EP. 

“Contudo tive uma situação que saliento pela negativa, porque nunca é positivo para       

um professor dar ordem de saída a um aluno que tem um comportamento  menos  

ajustado. Coincidência que neste mesmo dia assisti a uma palestra, depois da aula,       

que falava precisamente sobre a indisciplina na escola e como lidar com ela. Foi 

aconselhado aos professores mais condescendência com estes alunos porque 

normalmente este tipo de comportamentos é produzido para chamar à atenção. “ Os  

alunos não nascem delinquentes, tornam-se...”. É  com  esta  frase  que  fico  para  o  

futuro tentar lidar melhor com as situações de indisciplina e  procurar saber de  onde  

nasce aquele tipo de comportamento, embora não seja tarefa fácil”. Reflexão nº 46/47 

21/01/2015 

Como advoga Rosado (citado por Rosado & Ferreira, 2011b, p. 189),“ 

Uma boa gestão dos aspetos disciplinares, envolvendo a explicitação e a 

justificação das regras, a sua negociação e a implementação de procedimentos 

justos e razoáveis, num ambiente simultaneamente exigente e tolerante, é 

crucial. Enquanto professor, considero que fui conquistando esse respeito, não 

de forma autoritária mas adotando uma postura responsável e firme, coerente  

e transmissora de segurança. A segurança assume preponderância no capitulo 

do controlo ativo da turma apesar de, curiosamente, ter adotado  algumas 

ideias transmitidas pela professora cooperante, isto é; “aluno ocupado é aluno 

controlado” e “aluno cansado é aluno controlado”. Sem dúvida, se o aluno 

estiver com as tarefas bem definidas, sentindo a importância das situações de 

aprendizagem facilita bastante o trabalho do professor. 

Naturalmente que o controlo da turma esteve relacionado com a minha 

postura no cumprimento das regras e nas normas para o bom funcionamento 

das aulas aliado à adequação e respeito pelo ritmo de aprendizagem dos 

alunos. 
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4.2.3. Rentabilização e organização espaço temporal 

Começando pelas questão do espaço, posso salientar que dadas as 

características das instalações desportivas, não tive  grandes 

constrangimentos, com exceção para algumas situações pontuais, devido às 

condições climatéricas desfavoráveis à prática desportiva no exterior que 

obrigaram à partilha de espaços no interior. 

No entanto, durante o EP a preocupação com este tipo de 

constrangimentos iniciaram-se logo na primeira aula, tal como espelha o 

excerto apresentado abaixo: 

“No meu ponto de vista, considero que nesta atividade houve uma má organização do 

espaço que estava destinado ao exercício e uma vez que nesse aspeto tinha a 

possibilidade de ter alargado o espaço, tendo em conta que não havia aulas  a 

decorrer em simultâneo”. (Aula nº 1/2 - 17/09/2014) 

Para além disso, a modalidade de basquetebol no interior também foi 

alvo de alguma preocupação e dificuldade. A existência de apenas duas 

tabelas fez com que tivesse que encontrar estratégias distintas para que a 

lecionação dos conteúdos não fosse comprometida. Assim, o recurso ao 

trabalho por vagas foi influente para que a modalidade não fosse 

desconfigurada das suas principais características. Na modalidade de andebol 

também encontrei dificuldades na organização do espaço, tendo várias vezes 

que ajustar o espaço que estava destinado ao exercício, tal como é 

apresentado abaixo. 

“Relativamente à parte da aula que foi destinada ao Andebol, na introdução do passa  

e vai, os alunos estavam a ter alguma dificuldade em perceber a dinâmica do  

exercício, e para além disso, a forma como distribui os alunos pelo espaço não foi a 

melhor, o que fez com que tivesse dificuldade em corrigir alguns grupos”(Reflexão Nº 

28/29 – 19/11/2014). 

Saliento ainda, que é fundamental o professor percecionar que o espaço 

não está a contribuir para o sucesso dos alunos, existindo por vezes 

necessidade de ajustar esse espaço para que possamos visualizar o objetivo 

que pretendemos. 

“O grupo que se encontra no nível introdutório inicialmente sentiu algumas dificuldades 

devido  às  lacunas  que  apresentam  na  relação  com  a  bola.  Para  minimizar  esta 
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evidencia e, tendo em conta que tinha a possibilidade de ampliar o espaço, optei por 

faze-lo e criei também uma condicionante a quem estava a defender(...)” (Reflexão Nº 

45 – 16/01/2015) 

Passando para as questões relacionadas com o tempo, Rosado & 

Ferreira (2011b, p. 189) referem que o professor deve aumentar o tempo de 

atividade motora especifica, garantindo tempo disponível para prática, do  

tempo na tarefa e do tempo potencial de aprendizagem, isto é, gasto em  

tarefas que sejam ajustadas ao nível de dificuldade, desafiantes e com 

probabilidade de sucesso. 

De seguida, e porque o espaço interior não era o suficiente para o objetivo da 

aula, os alunos foram para o exterior onde perdi algum tempo a organizar o espaço e 

até mesmo a explicar o que pretendia dos exercícios. Para simplificar poderei optar  

por manter os mesmos grupos de trabalho na transições de exercícios e atribuir 

tarefas a alguns dos alunos, como por exemplo, colocar as balizas nos campos de 

forma a libertar-me mais para a aula e rentabilizar mais o tempo”. (Reflexão Nº 49/50 – 

28/01/2015) 

Para isso procurei implementar estratégias que me permitissem reduzir 

os tempos de instrução, fazendo-me acompanhar de “auxiliares” para ser mais 

objetivo na passagem da informação e não dispersar a explicação. 

 

4.2.4. A instrução na prática 

Um dos problemas identificados no processo de ensino aprendizagem 

está na capacidade de intervir e fornecer um feedback oportuno ao aluno que o 

ajude a solucionar a dificuldade sentida ou o erro cometido. Tal como referem 

Rosado & Mesquita (2011, p. 69) “a instrução ocupa um lugar nobre (...) 

conotada como a “chave” da estruturação e modificação das situações de 

aprendizagem”. Além disso está praticamente presente em todos  os  

momentos da aula, desde a apresentação da sessão, apresentação  de  

tarefas, feedback pedagógico e encerramento da sessão. 

Um dos pontos que ao longo do EP fui procurando melhorar, tem a ver 

exatamente com este parâmetro que considero crucial para o processo de 

ensino aprendizagem. Aliada também à minha vontade natural para intervir e 

corrigir  esteve  toda  a  experiência  de  prescrição  de  feedback,  advinda   da 
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prática no terreno de treino. Ainda assim, sempre procurei melhorar e corrigir a 

minha ação, procurando novas estratégias e aperfeiçoando as que já tinha 

presentes. Tinha plena consciência que cometia erros, que poderiam ser 

corrigidos. 

“Saliento também que optei por fazer uma instrução mais geral, de forma a  

economizar o meu tempo de aula, situação que não correu conforme o previsto, visto 

que os alunos após começarem a realizar o exercício estavam a realizá-lo de forma 

incorreta. Tive necessidade de intervir, parando toda a turma, e realizando novamente 

a instrução para todo o grupo. Começo a aperceber-me que quando estou a instruir, 

utilizo uma linguagem muito formal e pouco adaptada à faixa etária em questão”. 

(Reflexão nº 9 – 03/10/2014) 

Aliás esse foi um dos meus grandes objetivos, melhorar e crescer para 

ser um professor melhor. Para tal, este EP foi determinante para conhecer uma 

nova realidade, um novo contexto que me obrigou a adaptar e a melhorar a 

minha capacidade de intervir. 

Siedentop (1991) refere a necessidade de ficar claro para os estudantes 

o objetivo das tarefas motoras, os critérios de êxito das atividades e as 

disposições organizativas que sustentam essa prática. Estas foram uma das 

dificuldades mais presentes durante a prática, designadamente com as alunas 

com necessidades educativas especiais que necessitavam de outro tipo de 

estratégia para que estes propósitos fossem alcançados. Para isso, a utilização 

da demonstração foi uma das estratégias delineadas para contribuir para o 

sucesso na aprendizagem e compreensão dos alunos. Tal como defendem 

Werner e Rink (citado por Rosado & Mesquita, 2011, p. 80), os professores 

eficazes são claros na apresentação das tarefas, recorrem a demonstrações 

regulares e emitem palavras-chave apropriadas no que se refere ao número, à 

qualidade e à validade face à especificidade do conteúdo em questão. 

De seguida, para passar a outra situação de aprendizagem preferi realizar a instrução 

por equipas com demonstração, permitindo-me assim explicar a um número menor de 

alunos. Tal como Lee & Solmon (1992) revela-se essencial a sistematização da 

informação, na medida em que facilita ao praticante a sua retenção durante a 

realização das tarefas. Daí que para mim, seja mais fácil realizar a instrução a um 

número mais reduzido de alunos para que a retenção sobre o que têm que fazer   seja 
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maior. No entanto, à medida que foi realizando a instrução pelos grupos, só quando 

terminei de instruir os 3 grupos é que me apercebi que não tinha sido eficaz. (Reflexão 

Nº 62/63 – 04/03/2015) 

A utilização do feedback pedagógico como ferramenta do professor para 

melhorar o processo de ensino aprendizagem requer uma boa perceção acerca 

de como e quando intervir. Aquando da perceção do erro, cabe ao professor 

decidir se vai emitir um feedback, ou adaptar a situação de aprendizagem. 

Fishman & Tobey (citado por Rosado & Ferreira, 2011b, p. 82) referem que o 

conceito de feedback pedagógico é definido como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno, tendo como objetivo 

modificar essa resposta no sentido da aquisição ou realização de uma 

habilidade. Uma das maiores lacunas na emissão do FB situa-se na 

consonância de uma má observação e a falta de domínio do conteúdo. Foi aqui 

que teve que existir um investimento supremo da minha parte para poder 

contribuir para o sucesso dos meus alunos, porque concordo plenamente com  

o que afirma Hoffman (citado por Rosado & Mesquita, 2011, p. 84), depende da 

competência de observação e de identificação de erros, mas também (...) de 

lhe determinar as causas e de encontrar os melhores meios de reduzir e anular 

as diferenças encontradas. No entanto, para quem está a iniciar a profissão, 

este ato unitário e esta tomada de decisão, que normalmente decorre num 

período muito curto, num espaço de poucos segundos, torna-se uma tarefa 

bastante complexa. Para além desta particularidade, Rosado (citado por 

Rosado & Mesquita, 2011, p. 89) salienta que há a tendência para que os 

professores organizarem os seus feedbacks de forma negativa, isto é, centrada 

nos erros que foram cometidos, no que consideram mal feito, sendo pouco 

frequente a reação ao que foi bem feito. Acrescento também a importância do 

ciclo do feedback, após a decisão de intervir, de corrigir e encorajar o aluno a 

mudar a sua prestação, a observação das mudanças no comportamento do 

aluno ou pelo menos essa tentativa deve ser alvo de novo feedback 

pedagógico. Ao longo do ano letivo foi evidente essa minha preocupação e 

evolução. Para uma maior perceção da minha intervenção recorremos à 

gravação de áudio de uma aula tal como é apresentada abaixo um pequeno 

excerto. 
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“Individual: Anda Sérgio5, anda, anda faz oposição, faz oposição. Isso, muda, muda, 
muda. Sempre para ele ajustar, muda sempre para ele ajustar vamos. 

 
 
Individual: Anda Maria5 estás parada, Maria5 anda. Boa Sérgio5. Anda Joana5, 
Joana5, calma calma. Uma a fazer e a outra a proteger”. 

 
Aqui claramente se verificam feedbacks motivacionais sem conteúdo, o 

que numa fase inicial do estágio é bastante recorrente acontecer. No entanto, 

também podemos observar que há ao longo do tempo a nossa prestação vai 

melhorando e procuramos colocar o aluno a pensar e a encontrar a solução. 

“Individual: Cortaste para o cesto, tentaste receber. Não  conseguiste.  João6,  muito  

bem. E agora? Calma André6, deixa-me explicar ao teu colega. Onde é que vais dar a 

segunda linha de passe ao teu colega?  Muito  bem.  Ok,  e  agora?  Passaste,  cortou  

para o cesto, muito bem. Andreia6, onde é  que  vais?  Isso,  logo  rápido.  Não  

conseguiste  receber  André6. Exatamente”. 

Rosado & Mesquita (2011, p. 100) referem que o questionamento é um 

dos métodos verbais que os professores mais recorrem. Durante o meu EP 

procurei utilizar o questionamento, uma vez que é uma forma de garantir que  

os alunos refletem sobre aquilo que estão a fazer e procuram chegar à  

solução, sem que esta apenas seja prescrita. Neste seguimento, Mesquita 

(Mesquita, 2006) “advoga que o treinador, ao utilizar o questionamento em 

detrimento da prescrição de soluções, possibilita aos praticantes o incremento 

do desenvolvimento do raciocínio tático e da autonomia decisória,  

pressupostos edificadores da prática de jogo qualificado”. 

 

4.2.5. Dos estilos aos modelos de ensino 

Cada professor tem a sua forma muito particular de lecionar, procurando 

sempre o seu próprio estilo. Todos os docentes interpretam de forma bastante 

pessoal as estratégias de ensino. Segundo Delgado (2011) um estilo de ensino 

é o modo como se adopta as relações entre os elementos que constituem o 

processo  de  ensino  e  como  se  manifesta  precisamente  no  desenho      da 

 
 

5Nome Fictício 
6 Nome Fictício 
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instrução quer na apresentação da matéria por parte do professor ou na forma 

de corrigir, de organizar a turma e de se relacionar com os alunos. Neste 

sentido, uma das estratégias de interação pedagógica que emergiu no meu EP 

foi a descoberta guiada. Um estilo de ensino que pretende dar autonomia ao 

aluno e fazer com que este chegue à solução por ele próprio. Através de 

questões o professor acaba por incentivar os alunos a resolver os seus 

problemas. Tal como referem Mesquita & Graça (2011, p. 101) “no processo de 

ensino aprendizagem, a optimização dos momentos de instrução passa pela 

utilização regular do questionamento. Na mesma linha de pensamento Harvey 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 101) salientam que o questionamento é a chave 

para a compreensão. Mesquita & Graça (2011, p. 103) ainda destacam que 

esta procura de soluções de forma ativa é uma forma que permite o 

desenvolvimento de competências que muitas vezes não são capazes de ter a 

mesma eficácia nos modelos de ensino. Pessoalmente ambicionava algo mais, 

envolver mais os alunos, levá-los a pensar, uma vez que é fundamental que 

sejam eles a compreender, porquanto a compreensão é uma ferramenta mais 

duradoura que a memorização. Neste entendimento, o processo de guiar o 

aluno para o conhecimento foi sendo uma estratégia defendida e implementada 

lentamente, em harmonização com a prescrição e utilização do FB 

interrogativo. Apesar da pouca familiarização dos alunos a este tipo de 

estratégias era altura de proporcionar aos alunos momentos de “liberdade” de 

aprendizagem durante as tarefas que eram propostas, bem como a própria 

vivência do jogo. 

Neste âmbito, durante o EP fui utilizando modelos de ensino com 

características diferentes mas que cada um deles tem bastantes para o 

processo de ensino aprendizagem do aluno. 

Os modelos instrucionais não são estanques nem sequer se pode  

afirmar que alguns são melhores que outros (Mesquita & Graça, 2011). Ao 

longo dos tempos tem-se procurado a melhor solução para que o professor 

obtenha maior sucesso na aprendizagem dos seus alunos. A escolha e a 

adaptabilidade do incremento de um determinado modelo de ensino depende 

fortemente das diferentes variáveis. Cabe ao professor adotar um modelo   que 
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não descure o aluno individual, que carece de necessidades próprias impostas 

pelas suas características. Cada vez mais se procura uma postura mais híbrida 

através do contributo dos diferentes modelos de ensino, cada um com as suas 

características especificas. Tal como destaca Rink (2001), “não há nenhum 

modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem”. De 

facto, na minha opinião torna-se uma verdade inquestionável uma vez que 

todos os modelos têm as suas vantagens e desvantagens. 

Segundo Mesquita & Graça (2011, p. 45), “entre os modelos de  

instrução mais centrados na direção do professor e modelos que concedem 

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

equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio das necessidades de 

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

vinculação duradoura à prática desportiva”. Ao longo da minha experiência no 

EP pude contar, predominantemente, com o auxilio de dois grandes modelos 

instrucionais: o Modelo de Instrução Direta (MID) e o Modelo de Educação 

Desportiva (MED). 

Recorrendo ao MID consegui, sem dúvida, marcar a minha posição, 

ganhar confiança, já que neste modelo a pessoa central é o professor e todo o 

tipo de decisões são tomadas por ele. Para além de ser claramente o modelo 

que prevalece no ensino da educação física nas escolas Mesquita & Graça 

(2011, p. 47). O MID carateriza-se por centrar no professor a tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino aprendizagem, 

nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas 

de aprendizagem Mesquita & Graça (2011, p. 48). De acordo com os mesmo 

autores, na aplicação deste modelo “é fundamental que os alunos obtenham 

um elevado sentido de responsabilidade e compromisso com as tarefas de 

aprendizagem, contribuindo para tal indicação a indicação de critérios de êxito 

na consecução das mesmas”. 

Por fim, na aplicação deste modelo existem algumas tarefas que 

deverão ser algo de intervenção por parte do professor, tal como Rosenshine 

(citado por Mesquita & Graça, 2011, p. 48) destaca: revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em 
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geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados. Este 

modelo permitiu-me ganhar maior confiança na transmissão do meu 

conhecimento, bem como um controlo imprescindível da turma, tornando-se 

fundamental para que os próprios alunos reconhecessem competência na 

minha pessoa enquanto professor, para além de ser uma tarefa mais simples 

dada a familiarização que os alunos demonstram com este modelo. 

Já o modelo proposto por Siedentop, considerado o “pai” deste modelo, 

procura tal como Mesquita (2014a, p. 191) valorizar a dimensão humana e 

cultural do desporto, reconhecer a importância de democratizar e de vitalizar a 

competição, estabelecendo um compromisso pedagógico entre inclusão, 

competição e aprendizagem. É, claramente um modelo vocacionado para 

proporcionar experiências desportivas ricas e autênticas em contexto real de 

ensino, através do desporto e da competição. 

Este modelo define-se através de três caraterísticas fundamentais: 

competência desportiva, entusiasmo pelo desporto e literacia desportiva. Estes 

três pilares enquadraram-se, perfeitamente, nas caraterísticas que encontrei no 

meu contexto real. Para além disso, o trabalho de cooperação entre os alunos 

para a obtenção de aprendizagens significativas era, sem dúvida, um dos meus 

objetivos. Com a aplicação deste modelo enquadra-se inteiramente o provérbio 

chinês “Se vires um homem com fome à beira de um rio, não lhe dês peixe, 

ensina-o a pescar”. A responsabilidade e a autonomia dada aos alunos, a 

tomada de decisões entre eles foi também um factor determinante para os 

objetivos que pretendia com a implementação deste modelo. 

Por fim apresento o quadro que reflete a tomada de decisões em relação 

aos modelos e estratégias de ensino que utilizei nas diferentes modalidades 

(Quadro 2). 
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Quadro 2 - Modelos e Estratégias adotados nas diferentes modalidades 
 
 

Modalidades 
Modelos 

/Estratégias 
Motivos /Dificuldades 

 
 

Badminton 

Atletismo 

Andebol 

Dança 

 
 
 

Modelo de 

Instrução 

Direta 

Estas modalidades foram ensinadas 

através deste modelo por ser um modelo 

mais cómodo para ganhar confiança a 

dar aulas. No entanto, senti bastantes 

dificuldades em conseguir chegar a 

todos os alunos e em que todos 

estivessem empenhados na tarefa. 

 
 
 
 

Futebol 

 

Descoberta 

Guiada e 

Ensino por 

níveis 

Através do trabalho por grupos divididos por 

níveis procurei ensinar o futebol para que se 

pudessem ajudar uns aos outros. As 

principais dificuldades neste tipo de 

estratégia é manter motivado aqueles que 

manifestam maiores dificuldades. 

 
 
 
 

Voleibol 

 
 
 
 

MED 

Com a aplicação do MED procurei valorizar  

a inclusão e a competição através do 

trabalho cooperativo e de entreajuda entre  

os alunos. As principais dificuldades 

manifestaram-se na pouca  familiarização 

dos alunos com o modelo e com a minha 

escassa experiência com o mesmo. 

 
 

Ginástica 

 

Ensino por 

níveis 

Dada a heterogeneidade que a turma 

apresentava, procurei trabalhar por níveis 

para que os alunos saissem todos 

beneficiados em termos de aprendizagem. 

 
 

Basquetebol 

Modelo de 

Ensino do Jogo 

para  

Compreensão 

Com o auxilio deste modelo procurei que os 

alunos obtivessem uma ideia mais evidente 

sobre o jogo, em detrimento das habilidades 

técnicas isoladas. 
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O ensino das diferentes modalidades em EF como foi observado na 

tabela acima pode contar com diversos modelos diferentes, no sentido de dotar 

os alunos de competências para o jogo. Para além disso, cada vez mais se 

procura convergência para as abordagens construtivistas que permitem ao 

aluno aumentar os seus níveis de motivação para a prática desportiva e para 

uma maior responsabilidade e autonomia. 

 

4.3. Constrangimento vs Desafios 

O Estágio Profissional, enquanto espaço privilegiado de aprendizagem é 

em simultâneo um local em que muitos constrangimentos e desafios estão 

presentes. No fundo, o contato com um novo contexto e logo com tanta 

relevância para a minha formação fez com que os dilemas estivessem sempre 

muito presentes. Garcia (1999) defende inclusivamente que é nos primeiros 

anos de atividades que o jovens professores, normalmente enfrentam o 

“choque com a realidade” em que, ainda vivem naquela dubiedade entre o 

estudante e o ser professor. No inicio, eram muitos os receios, os medos, a 

incerteza daquilo que iria encontrar. 

Apesar do referido acima, as minhas maiores dificuldades ao longo do 

ano letivo foram ao nível da escrita, embora oralmente conseguisse exteriorizar 

o que no papel não conseguia expressar. A minha capacidade para comunicar 

superava a capacidade de escrita, apenas tive que limar alguns aspetos 

relacionados com a capacidade de síntese para que não me alongasse nos 

meus discursos. Para isso, encontrei estratégias para combater esta minha 

lacuna. Na verdade, já estava mais do que na altura para o fazer, a experiência 

que trazia do contexto de treino deveria trazer-me benefícios nesse campo. 

Relativamente à leccionação das modalidades, algumas já perspetivava 

que iria sentir dificuldades, nomeadamente a dança e a ginástica dadas as 

poucas vivências que tinha com a modalidade. No entanto, o contato com o 

núcleo de estágio e com a professora cooperante manifestaram-se 

indispensáveis para superar as minhas dificuldades. 
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Mas, o desafio e constrangimento maior foi evidentemente o contato  

com alunas com necessidades educativas especiais (NEE). E foi com toda a 

certeza o meu maior constrangimento em todo o ano letivo, por tudo o que 

implica desde a falta de tolerância dos restantes colegas, da constante 

adaptação às situações de aprendizagem e pela constante atenção que este 

tipo de alunas exige. 

Como sabemos, a prática da Educação Física e do Desporto contribuem 

significativamente para o desenvolvimento integral da personalidade dos 

alunos. Como disciplina curricular pode cooperar para a dificuldade que existe 

na inclusão deste tipo de alunos. A este respeito, Mauerberg-deCastro    (2005, 

p. 424), salienta que a disciplina de EF surge como um meio privilegiado de 

inclusão, facilitando a integração física, diminuindo a distância entre o aluno 

com e sem NEE, promovendo uma interação social e de comunicação dos 

alunos com NEE e os seus pares, e desenvolvendo a sensibilidade, o respeito  

e a consciência crítica dos alunos sem NEE, e a criação de atitudes positivas. 

Na mesma linha de pensamento Rodrigues (2001, p. 101) menciona que os 

valores e atitudes dos cidadãos ante as estratégias inclusivas são também 

fatores importantes no processo de transformação e educação. 

Por fim, destaco que a tarefa do professor para uma aula integrativa é 

imensurável e ao longo deste ano letivo foi constante a procura para a inclusão 

das minhas alunas com NEE. Daí que tenha considerado que esta temática 

seja uma problemática que ainda tem muito para explorar e que foi objeto da 

minha curiosidade. 

 

4.3.1. A presença da hiperatividade na educação física 
 

A Educação Física de sucesso será a que dentro do mesmo ano, numa 

mesma turma, considere e respeite a heterogeneidade dos alunos, 

independentemente da sua natureza e origem Proença (2008). Cabe ao 

professor a árdua tarefa de se adaptar à individualidade de cada aluno, 

considerando as dificuldades que cada um apresenta, eventuais dificuldades  

de interação ou até mesmo, alunos que não são apaixonados pela nossa 

disciplina. 
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No decorrer do EP fui confrontado com bastantes dificuldades que 

resultaram do contato com alunas com NEE. Ambas eram portadoras do 

síndrome de défice de atenção e hiperatividade (SDAH), uma delas com défice 

cognitivo associado e a outra com o SDAH do tipo impulsivo. 

O Síndrome de Défice de Atenção e Hiperatividade (SDAH) é uma 

alteração do desenvolvimento normal da criança, caracterizado por desatenção 

e distração, com ou sem hiperatividade. O início dos sintomas acontece 

habitualmente até aos 12 anos de idade, e devem estar presentes em duas ou 

mais situações como escola, trabalho, ou em casa. 

Soreff (2015) refere que existem três formas básicas de SDAH descritos 

no Diagnostic and Statistical Manual, Fifth Edition (DSM-5) da Associação 

Americana de Psiquiatria: predominantemente  desatenção, 

predominantemente hiperatividade/impulsividade, e combinado. 

 

Os critérios específicos para o diagnóstico de SDAH são: 
 
 
Desatenção 

 
 

Inclui pelo menos seis dos seguintes sintomas de desatenção, que 

devem persistir por 6 meses ou mais, de uma forma inconsistente com o nível 

de desenvolvimento da criança: 

 

1. Deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em 

trabalhos escolares ou outras atividades. 

2. Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. 

3. Parece não ouvir o que lhe é dito. 

4. Dificuldade em seguir instruções e terminar tarefas escolares, 

domésticas ou no local de trabalho (não devido a comportamento de 

oposição ou incapacidade de compreender instruções). 

5. Dificuldade em organizar tarefas e atividades 

6. Evita ou não gosta de tarefas que exijam esforço mental constante 
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7. Perde objetos necessários para tarefas ou atividades (tarefas escolares, 

lápis, livros, ferramentas ou brinquedos) 

8. Facilmente distraído por estímulos alheios 

9. Esquecimentos frequentes em atividades diárias 
 
 
Hiperatividade / impulsividade 

 
 

Inclui pelo menos seis dos seguintes sintomas de hiperatividade / 

impulsividade, que devem persistir por 6 meses ou mais, de uma forma 

inconsistente com o nível de desenvolvimento da criança: 

 

1. Move-se tocando as mãos ou os pés, contorce-se no banco 

2. Levanta-se na sala de aula ou em outras situações em que é esperado 

que permaneça sentado. 

3. Corre excessivamente em situações em que esse comportamento é 

inapropriado 

4. Dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de 

lazer 

5. Incapaz de se manter imóvel por longos períodos de tempo 

6. Fala excessivamente 

7. Responde antes das perguntas terem sido completamente formuladas 

8. Dificuldade em esperar nas filas ou aguardar a sua vez em jogos e 

situações de grupo 

9. Interrompe o discurso de outros 
 
 

A SHAD causa sofrimento significativo clinicamente, comprometendo o 

normal funcionamento social, académico ou ocupacional. Com base nesse 

prejuízo social e funcional pode ser classificada em leve, moderada e grave. 

A fisipatologia do SHAD não é clara. Investigações levaram à 

especulação de que determinadas áreas do cérebro relacionadas com a 

atenção   apresentam   deficiências   na   transmissão   neural,  nomeadamente 
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relacionadas com os neurotransmissores dopamina e noradrenalina (Kooistra  

et al., 2010) 

As regiões cerebrais subjacentes predominantemente que estariam 

envolvidas são frontal e pré-frontal; o lobo parietal e cerebelo podem também 

estar envolvidos (Cherkasova & Hechtman, 2009). 

Nos Estados Unidos da América, estima-se que a incidência em  

crianças de idade escolar é estimada em 3-7%. Na Grã-Bretanha, a incidência  

é relatado como sendo inferior a 1%. As diferenças entre os EUA e britânicos 

podem relacionar-se com a cultura e com a heterogeneidade do diagnóstico de 

SHAD. Outros estudos sugerem que a prevalência a nível mundial do TDAH é 

entre 8% e 12% (Akinbami et al., 2011). 

A SHAD na infância é um fator de risco para problemas de 

comportamento e abuso de substâncias subsequentes, que condicionam 

dificuldades académicas, sociais e laborais que podem afetar profundamente o 

desenvolvimento normal. 

A Síndrome é 3-5 vezes mais comum em meninos do que em meninas. 

Alguns estudos relatam uma taxa de incidência tão elevada como de 5: 1. O 

tipo predominantemente desatento de SHAD é encontrado mais comumente no 

sexo feminino. 

Goodman & Thase (2009) refere que após a infância, os sintomas podem 

persistir na adolescência e idade adulta (15-20%), ou podem melhorar ou 

desaparecer . 

Os irmãos das crianças com SHAD têm 2-8 vezes mais probabilidade de 

desenvolver TDAH do que a população em geral, sugerindo que existe 

um grau de hereditariedade (Arcos-Burgos et al., 2010). 

Tratamento 

Os estimulantes (metilfenidato, dextroanfetamina) são a terapia de 

primeira linha e, provavelmente, o tratamento mais eficaz. Todos os 

estimulantes têm uma eficácia semelhante, mas diferem por dosagem, duração 

de ação e perfis de efeitos adversos nos doentes individualmente (Semrud- 

Clikeman & M. Pliszka S, 2008). 
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A Psicoterapia comportamental muitas vezes é eficaz quando utilizado 

em combinação com um regime de medicação eficaz, trabalhando com os pais 

e as escolas para garantir ambientes propícios que favorecem a concentração  

e atenção. 

Vários tratamentos psicossociais são eficazes, que incluem formação 

comportamental dos pais e gestão comportamental da sala de aula (Pelham & 

GA, 2008). Neste contexto, a atividade física e o desporto escolar assumem  

um papel importante no processo de intervenções comportamentais e 

cognitivas. 

No meu contexto real, as alunas eram ambas portadoras do SDHA 

embora apresentassem ligeiras diferenças. Um dos casos tinha um SDHA com 

défice cognitivo associado, o que dificultava ainda mais o processo de ensino 

aprendizagem. No outro caso apresentava o SDHA do tipo impulsivo e dos 

sintomas referidos acima, o mais visível era o toque nas mãos. 

No contexto da Educação Física foi extrema a dificuldades que enfrentei 

para incluir estas alunas dadas as suas caraterísticas. Começando pelo 

comportamentos motores, as alunas eram claramente atrasadas em relação 

aos restantes colegas, apresentando dificuldades em controlar movimentos, 

bastante descoordenadas e com baixa motricidade fina. 

Relativamente ao aspeto cognitivo, umas das alunas apresentava défice 

cognitivo que se refletia no desempenho da EF, dificuldades em processar a 

informação e com imensa dificuldade em se manter focada na tarefa. 

Por fim, ao nível do relacionamento social senti dificuldades extremas 

para a integração destas alunas, essencialmente por dois motivos: a 

interferência com os colegas de forma inapropriada e pelo excesso de energia 

que era difícil de controlar e de mantê-las na atividade. 

A procura incessante de estratégias para a integração destas alunas foi 

continua ao longo do EP, tornando-se no maior desafio que enfrentei durante o 

ano letivo. 

“Nesta aula foi mais uma vez difícil para mim conseguir incluir a Joana7 na   realização 

dos exercícios que está constantemente com as mãos nos bolsos. Para mim tem  sido 
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um desafio enorme na procura de solução para a integração dela e também da 

Mariana que nas últimas aulas tem faltado devido a doença. Contudo, esta aluna 

demonstra pouca cooperação com os alunos quando estes a procuram ajudar. O 

caminho é longo mas eu não irei deixar de procurar incessantemente soluções que 

possibilitem estas alunas a vivenciarem uma experiência enriquecedora nas aulas de 

Educação Física.” (Reflexão Aula nº45 16/01/2015) 

 

Estratégias para o SHAD em contexto escolar 

As crianças com este tipo de síndrome interrompem constantemente o 

professor, reivindicando sempre bastante atenção. A intervenção comum dos 

professores, pais e médico são fundamentais para adequar a aprendizagem do 

aluno e para o seu rendimento. 

Gomes & Ambrósio (2008) recomendam diferentes estratégias e 

adaptações dos método de trabalho que não devem ser descuradas pelos 

profissionais de educação física quando contatam com crianças com SHAD. 

Para a obtenção da atenção dos alunos, o professor deve variar o tom de voz, 

usar o contato visual, usar sinais para transmitir mensagens e utilizar 

recompensas pelo esforço feito. Para manter os alunos em atividade, o 

professor deve utilizar, o máximo possível estratégias de aprendizagem 

cooperativa, usar o trabalho de grupo de forma adequada com papéis bem 

definidos, certificar-se que os alunos compreenderam o trabalho que têm de 

executar, fazer comentários positivos e elogiar os alunos. Já nas adaptações 

para o ambiente de aprendizagem é fundamental estabelecer rotinas e 

estabelecer regras bem claras. Quanto à adaptação do ritmo de trabalho, o 

professor deve ajustar o ritmo à capacidade de compreensão do aluno, dar- 

lhes mais tempo para a realização das tarefas e reduzir a quantidade e 

extensão de conteúdos. 

Por fim, as adaptações no tratamento de comportamentos inadequados, 

fator fundamental para ação do professor, as mesmas autoras referem que se 

deve antecipar e prevenir os problemas, estabelecer regras e consequências 

claras, estabelecer alternativas para o comportamento inadequado, evitar dar 

demasiada atenção a comportamentos inadequados (muitas vezes acontecem 

para chamar à atenção), evitar criticar demasiado o aluno e procurar  conversar 
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com o aluno em privado sobre os seus comportamentos (evitar exposição aos 

restantes colegas). Uma das estratégias que utilizei para dar maior 

preponderância surgiu com a atribuição de um papel em que se sentiram com 

importância, tal como se pode ler no excerto. 

“Nesta aula, optei por uma situação nova, colocando a aluna Joana8 a fazer de  arbitro 

no jogo, o que a levou a ficar extremamente contente com essa decisão, sentindo-se 

inclusivamente com um grau de relevância muito maior. Considero que poderá ser 

uma boa estratégia para que esta aluno que denota bastantes dificuldades em termos 

motores, embora julgue que apesar das dificuldades esta aluna deverá passar por 

uma situação aproximada à dos seus colegas de turma”. (Reflexão da Aula nº 34/35 – 

03/12/2014) 

Concluindo, as estratégias para a diminuição dos comportamentos 

inadequados devem passar pela “abolição”, ignorando os  comportamentos, 

pelo “custo da resposta”, manipulando a recompensa e por fim pelo “reforço de 

comportamentos positivos” (p.31). 

 

4.4. A aprendizagem dos alunos no contexto da  

educação física 

Com o panorama atual da educação física, com constantes mudanças  

na sua configuração curricular e com a sua desvalorização em detrimento de 

outras áreas disciplinares torna-se uma tarefa árdua a aprendizagem dos 

alunos na nossa disciplina. A educação física mais que outras áreas 

disciplinares, encontra-se numa situação de maior vulnerabilidade no contexto 

curricular, pelo que não pode continuar a persistir em formulas e expedientes  

de mera sobrevivência; necessita de ensaiar novos caminhos, capazes de 

atrair e de implicar a vontade e a energia dos estudantes e professores num 

esforço de construção conjunta de experiências de aprendizagens desportivo – 

motoras enriquecedoras e culturalmente significativas (Azzarito & Ennis, 2003) 

De acordo com Vlieghe (2013) a educação física tem sido interpretada 

como uma atividade educacional preocupada unicamente com o físico. Bento 

(1999) contraria e refere que a educação física tem que ser encarada com uma 
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disciplina relevante do currículo escolar, que vai muito para além do físico, 

devendo ser entendida como uma disciplina curricular que toma o desporto 

como uma forma especifica de lidar com a “corporalidade”, enquanto sistemas 

de comportamentos culturais, marcados por normas, regras e conceções 

socioculturais. Na mesma linha de pensamento Crum (citado por Batista & 

Queirós, 2015, p. 35) defende que a EF tem três papéis fundamentais: a 

aquisição de condição física, a estruturação do comportamento motor e a 

formação pessoal, cultural e social. 

No entanto, na sociedade em que vivemos a aprendizagem em 

Educação Física é constantemente colocada em causa. O que tem a nossa 

disciplina que faz com que seja um bom meio para a aprendizagem dos 

alunos? Porém, só o facto de ser lecionada num espaço diferente, em que os 

alunos sentem maior liberdade, leva a que seja uma disciplina singular com um 

caráter único. Os jogos desportivos, por sua vez, também conferem à  

Educação Física uma excelente ferramenta para a aprendizagem no contexto 

escolar. Tal como refere Graça & Mesquita (2011, p. 131), “os jogos vieram 

oferecer à educação física um conteúdo intrinsecamente educativo, fundado no 

valor próprio do jogo, na matriz moral, cultural e social da sua prática (...)”. 

Concluindo, a aprendizagem em Educação Física está dependente da 

escolha dos diferentes modelos que o professor tem à sua disposição para 

melhor conduzir o aluno ao sucesso, tal como irá ser apresentado de seguida. 

 

4.4.1. O contributo do Modelo de Educação Desportiva para a 

inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. 

 

4.4.2. Resumo 

No âmbito da lecionação das diferentes modalidades, percepcionei que as 

interações nos diferentes grupos da turma eram bastante distintos, afetando a 

aprendizagem de todos os alunos, embora fosse mais evidente nos alunos com 

necessidades educativas especiais. Estas alunas eram alvo, muitas vezes, de 

discriminação ficando excluídas das situações de aprendizagem propostas. 

Dada esta realidade, desde cedo, que este tema se transformou num alvo 
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pertinente de investigação. Nesse sentido, a elaboração do presente estudo 

teve como principal objetivo analisar o contributo do MED na modalidade de 

Voleibol para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e 

para a aprendizagem. Os participantes foram 17 alunos de uma turma de 

sétimo ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 11 e os 17 

anos de idade. Para proceder à caraterização das relações entre os alunos, 

adaptou-se o questionário sociométrico de Bastin (1966), em conjugação com  

a informação proveniente das fichas de caraterização individual. Visando 

compreender a retenção da aprendizagem dos alunos foi adaptado um 

instrumento de observação multidimensional (GPAI) que permitiu avaliar os 

comportamentos de performance em jogo. Com o mesmo propósito, as  

sessões foram filmadas com recurso a uma câmara digital. Finalmente, foi 

também realizada uma entrevista semi estruturada que recolheu a opinião dos 

alunos acerca desta experiência e que benefícios lhe reconheceram. A análise 

dos dados derivados do questionário sociométrico foi realizado através do 

programa informático SociometryPro (Version 2.3 Build 2), para comparar os 

resultados das avaliações sumativa e de retenção recorreu-se ao teste de 

Wilcoxon no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Na análise das 

entrevistas e do diário de bordo do professor recorreu-se à análise de conteúdo 

(Bardin, 2008). Os resultados evidenciaram que o MED teve um contributo 

importante para a inclusão das alunas com necessidades educativas especiais, 

mostrando também ganhos de aprendizagem nos conteúdos observados. 

 

PALAVRAS CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, APRENDIZAGEM, 

INCLUSÃO, INTERAÇÕES SOCIAIS, MODELO DE EDUCAÇÃO 

DESPORTIVA 

 
4.4.3. Introdução 

O Modelo de Educação Desportiva (MED), desde há vários anos que é 

reconhecido como um modelo com grande potencial para promover 

experiências desportivas autênticas, através de uma aprendizagem cooperativa 
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em pequenos grupos heterogéneos. O MED convoca fundamentalmente 

desígnios do Modelo de Aprendizagem Cooperativa. O “Cooperative Learning” 

(Slavin, 1983) surgiu pela necessidade percebida em expressar com maior 

clareza e abrangência o espírito de partilha e colaboração plasmado nas 

relações interpessoais. Neste modelo é realizado um esforço intencional no 

sentido de reforçar a identidade de grupo, o sentimento de fazer parte de um 

grupo que trabalha para um objetivo comum e que se ajuda mutuamente   para 

o alcançar, tal como espelham as palavras de Slavin (citado por Mesquita, 

2014b, p. 196) “cooperative structures create a situation in which the only way 

group members can attain their own personal goals is if the groups successful”. 

De igual modo é importante referir que a aprendizagem ocorre inicialmente na 

periferia da comunidade, assente em comunidades de prática (Lave & Wenger, 

1991). Estas são tal como refere Wenger (citado por Cardoso et al., 2014, p. 

185) “a group of people who share a common concern, set of problems, or a 

passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this 

area by interacting on an going basics”. 

Atendendo a este enquadramento, e face ao que durante o primeiro 

período do estágio, no âmbito da lecionação das diferentes modalidades, 

percepcionei que os alunos não cooperavam uns com outros, principalmente 

com as alunas com necessidades educativas especiais, funcionando de forma 

muito individual, afetando assim o modo como os alunos aprendiam e até o 

desenvolvimento da própria aula. Assumiu-se como pertinente, investigar sobre 

esta problemática. 

Neste sentido, com o objetivo de otimizar o processo de ensino 

aprendizagem proporcionado aos alunos, defini como objetivo do presente 

estudo analisar o contributo do MED e do MAPJ na modalidade de Voleibol 

para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e para a 

aprendizagem. 

 

Contexto Teórico 
 
 
Modelo de Educação Desportiva 
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O MED é um modelo de ensino baseado no currículo do desporto que 

simula aspetos fundamentais dos contextos desportivos. Neste modelo, os 

alunos assumem gradualmente responsabilidade acrescida pelas suas 

aprendizagens 

O MED, proposto por Siedentop (1987), constitui-se como um modelo 

curricular que oferece um plano compreensivo e coerente para o ensino do 

desporto na escola, preservando e reavivando o seu potencial educativo. 

Mesquita & Graça (2011, p. 59) mencionam que em 1994, Siedentop consolida 

as bases conceptuais do modelo, sendo a partir daí utilizado como ferramenta 

pedagógica e objeto de indagação científica. Desde então define-se como uma 

forma de educação lúdica e crítica as abordagens descontextualizadas, 

procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica. 

Desde a sua criação, Siedentop (1994) apontou três eixos fundamentais 

que contribuem para os objetivos da reforma educativa da Educação Física 

atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo 

pelo desporto, sendo o seu propósito formar pessoas desportivamente 

competentes, cultas e entusiastas. Competente, expressa o individuo que 

domina as habilidades necessárias para participar na competição de um modo 

satisfatório, assumindo um comportamento ajustado ao nível de prática em que 

se enquadra. Culto, na medida em que “conhece e valoriza as tradições e os 

rituais associados ao desporto e que distingue a boa prática da má prática 

desportiva, em qualquer papel assumido (Mesquita, 2014a, p. 197). Por fim, 

entusiasta por se referir ao individuo que é atraído pela prática do desporto, 

preocupando-se e defendendo a sua qualidade e autenticidade. 

Com o intuito de garantir a contextualização desportiva na escola, 

Siedentop (1994) integrou, neste modelo curricular, seis características 

estruturais do desporto institucionalizado: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

De acordo com Metzler (2005), o MED propõe a substituição do habitual 

currículo de multiactividades, substituindo a duração das unidades didáticas 

(UD).  Ou  seja,  as  múltiplas  UD  de  curta  duração,  dão  lugar  a  um menor 
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número de UD, mas mais prolongadas no tempo, com uma duração de pelo 

menos 20 aulas (Siedentop et al., 2011). 

A filiação é realizada em pequenas equipas que se mantém coesas 

durante toda a época, desenvolvendo um sentimento de pertença com uma 

identidade própria, caraterizada pelo nome, símbolo, cor, grito, etc. A sua 

constituição obedece a critérios que permitam, não apenas o equilíbrio 

competitivo das equipas, mas também o desenvolvimento das relações de 

cooperação e entreajuda na aprendizagem (Siedentop, 1998). A cada elemento 

da equipa são atribuídos diferentes papéis, tais como jornalistas, jogadores, 

treinador, capitão, árbitro, fotográfo,etc. (Mesquita & Graça, 2011, p. 61). 

Independentemente de existir rotatividade de funções, o papel de 

treinador/capitão deve ser desempenhado por um aluno reconhecido pelos 

pares, quer ao nível do desempenho desportivo, quer enquanto líder (Mesquita, 

2014a, p. 202). 

O MED pressupõe a implementação de um quadro competitivo formal, 

logo no inicio da época, “com a formação das equipas através de mecanismos 

promotores da igualdade de oportunidades para participar nomeadamente pelo 

premiar da colaboração na aprendizagem e treino no seio de cada equipa” 

(Mesquita, 2014a, p. 203). Como referem (Mesquita, 2014a, p. 203), “a 

competição constitui um elemento de autoavaliação importante e um incentivo 

para o trabalho de preparação”. 

Com o intuito de valorizar a competição e de regular os diferentes papéis 

desempenhados pelos alunos são formalizados os registos de resultados, 

comportamentos e estatísticas individuais conferindo assim importância a tudo 

o que se faz na competição. Para além da vitória, o fair play é enfatizado 

durante toda a época, contribuindo para a formação pessoal e social dos 

alunos. Tal como afirmam Siedentop et al. (2004, p. 94) "fair play has a much 

broader meaning than just playing by the rules. It also includes respect for 

others, always participating with the right spirit and attitude, valuing equal 

opportunity, and behaving responsibly as a teammate and player". 

Cada época procura ser revestida com um carácter festivo, onde todos 

os alunos criam um ambiente desportivo fiel ao institucionalizado, que   termina 
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com o evento culminante. Este momento procura glorificar e celebrar o sucesso 

de todos de forma pública com a entrega de prémios. 

Em suma, o MED evidencia a harmonia e o equilíbrio necessário entre a 

inclusão e competição, bem como a oportunidade de participação através da 

equitatividade de todos os alunos. Neste processo, a inclusão mesmo dos 

alunos considerados “mais fracos” ganha um sentido acrescido. 

 

Inclusão 

A escola inclusiva baseia-se na premissa da integração dos discentes 

num currículo comum. Desta forma, os alunos com graves problemas de 

aprendizagem têm acesso a frequentar uma escola regular para acederem 

simultaneamente com os seus colegas a experiências de aprendizagem 

análogas. Este aspeto torna-se determinante para a aprendizagem dos alunos  

e distingue-se amplamente como o mais positivo das escolas inclusivas. No 

entanto, e tal como afirma Rodrigues (2001) os alunos não são todos iguais. O 

mesmo autor confirma mesmo que todos os alunos são diferentes quer no que 

diz respeito aos ritmos de aprendizagem, à visão que têm do processo de 

aprendizagem e ao processo do seu próprio crescimento. Neste sentido, uma 

das estratégias para o sucesso educativo destes alunos é, obviamente, o 

respeito pela individualidade de cada um e a atenção às diferenças de cada 

aluno. 

A adaptação do currículo para proporcionar uma educação adaptada às 

necessidades dos alunos é um dilema que se mantém e não só no âmbito da 

educação especial, vai mais além, com os sistemas educativos a alargar a 

escolaridade obrigatória e a estabelecer um currículo comum para todas as 

escolas e organizando as classes em grupos heterogéneos de alunos. 

(Rodrigues, 2001) refere que dar enfâse excessiva às vantagens que a 

integração proporciona na socialização dos alunos com alunos grandes 

problemas de aprendizagem pode conduzir ao esquecimento de que também é 

necessário o progresso destes noutras dimensões do conhecimento. 

Os professores e a restante comunidade escolar têm sido os 

impulsionares  e  têm  tido  um  papel  crucial  no  desenvolvimento  da   escola 



64  

inclusiva. O professor através do processo de ensino aprendizagem também 

transmite valores, normas, pontos de vista e padrões de comportamento que 

são fundamentais para a integração deste alunos. Não podemos esquecer e tal 

como refere Tripp (citado por Mauerberg-deCastro, 2005, p. 424) “o professor é 

o mediador da relação e interação entre os alunos com e sem deficiência. A 

mesma autora, ainda acrescenta que “as atitudes positivas dos professores em 

relação ao ensino inclusivo são fundamentais para o sucesso de qualquer 

programa”. 

Os professores de EF são vistos como profissionais que conseguem 

chegar com maior facilidade aos seus alunos através da singularidade da 

disciplina. Esta realidade pode contribuir de forma bastante significativa para a 

inclusão, dado que permite a participação de todos os alunos, mesmo aqueles 

que manifestam dificuldades. 

Nas últimas décadas surgiram novas estratégias e metodologias com 

vista à evolução dos alunos com necessidades educativas especiais, das quais 

destaco Vygotsky e Bandura. Vygotsy (Rodrigues, 2001, p. 26) contribuiu com  

a área de desenvolvimento potencial que valoriza o professor naquilo que é 

complementar ao aluno, distanciando-se do ensino normalizado e assumindo- 

se como um agente de aculturação. Já Bandura (1977) valoriza não só a 

aprendizagem direta mas também a aprendizagem que é adquirida 

indiretamente. Esta perspetiva confirma que também aprendemos muito pela 

observação das experiências dos outros, valorizando a reflexão sobre o 

contexto. 

Resumidamente, neste capitulo da inclusão ainda há muito a fazer e  

para refletir sobre o método mais equilibrado de enquadrar estes alunos. 

Considera-se também que o MED poderá ser uma boa ferramenta para a 

concretização de um objetivo crucial na EF, a aprendizagem. 

 

Retenção da Aprendizagem 

Qualquer professor, no exercício da sua função tem o anseio de ser 

proficiente. A proficiência para o docente está intimamente ligada à 

aprendizagem dos alunos, através daquilo que os mesmo conseguem   adquirir 
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e reter. Para isso, o professor deve possuir uma panóplia de recursos que lhe 

permitam alcançar o seu objetivo. 

Piéron (citado por Rosado & Ferreira, 2011a, p. 192) “refere quatro 

elementos que desempenham um papel essencial para a consecução da 

maioria dos objetivos no ensino das atividades físicas e desportivas: o tempo 

em atividade motora, a organização da atividade, a informação frequente do 

estado do praticante e o ambiente positivo, sublinhando que é desejável que a 

participação nas diversas atividades da vida na aula ou no clube se faça com 

entusiasmo, com gosto e prazer, numa ambiência psicológica de tonalidade 

afetiva positiva, satisfatória para as pessoas que nela participam”. 

Para além dos aspetos acima citados, o professor terá que ter uma 

enorme capacidade para ensinar, nas mais variadas situações, criando 

situações propícias à aprendizagem dos alunos, procurando que todos possam 

assimilar os conteúdos e, posteriormente os possam aplicar de forma 

autónoma. Para a obtenção de aprendizagem terá que existir um compromisso 

entre o professor e os alunos, a reflexão constante sobre a prática pedagógica, 

a procura de situações e momentos mais enriquecedores para a aprendizagem 

dos alunos, a escolha do modelo mais adaptado e a perceção das 

necessidades para cada um dos alunos são ingredientes que promovem a 

aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, a escolha do MED para a inclusão dos alunos e para a 

retenção da aprendizagem foi utilizado na minha prática pedagógica. Após o 

contato com outra modalidade, a retenção da avaliação na modalidade de 

voleibol foi alvo de análise para confirmar se efetivamente existiu 

aprendizagem. Dados que foram alvo de estudo e serão apresentados de 

seguida. 

 

Objetivo 

Este estudo tinha como objetivo central verificar o contributo do Modelo 

de Educação Desportiva para a inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais. 
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Objetivos Específicos 

1) Analisar a retenção das aprendizagens dos alunos ao nível da 

performance em jogo. 

2) Detetar as opiniões dos alunos relativas aos benefícios do MED para a 

inclusão. 

 

4.4.4. Metodologia 
 
4.4.4.1. Participantes 

No presente estudo participaram 17 alunos (4 do sexo feminino e 13 do 

sexo masculino) de uma turma de 7º ano de escolaridade, uma escola do 

Distrito do Porto, Concelho de Vila Nova de Gaia, do ano letivo 2014/2015. As 

idades dos alunos eram situavam-se entre os 11 e os 17 anos de idade, sendo 

a média de 12,9 anos. As alunas com NEE eram duas, do sexo feminino, 

ambas com 12 anos de idade. Em termos de aspeto físico não aparentavam ter 

dificuldades embora fosse perceptível que a nível cognitivo apresentavam 

bastantes dificuldades. 

 
 
4.4.4.2. Instrumentos 

 
 
Fichas de Caraterização Individual 

De forma a caraterizar a turma de uma forma global recorreu-se à 

aplicação de uma ficha individual na primeira semana de aulas (15 a 19 de 

Setembro). (Anexo 4). Essa continha um número variado de questões de 

resposta fechada e aberta, com o objetivo de conhecer melhor os alunos em 

termos socioeconómicos, hábitos, interesses e dados médicos. 

No que concerne à situação profissional dos pais, a grande maioria 

encontra-se no ativo (76,5% -pai, 76,5% - mãe). Apenas 23,5% ,em ambos os 

sexos, se encontravam no desemprego com apenas um caso em que ambos  

os progenitores se encontravam desempregados. Ao nível da escolaridade 

(64,7 – mãe e 82,3% - pai), não tinham a escolaridade obrigatória. Verifica-se 

apenas uma minoria com escolaridade obrigatória (11,8% - pai e 29,4% - mãe). 
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Através da classificação nacional de profissões apurou-se que a maioria 

das mães se situava no grupo 9 (Trabalhadores Não Qualificados), seguido  

dos grupos 3 (Técnicos e Profissionais de nível intermédio) e 5 (Pessoal dos 

Serviços e Vendedores). De igual modo, os pais encontravam-se no grupo 9, 

sendo de seguida o grupo 8 com maior representatividade. 

A conjugação destes dados permitiu definir que o estatuto 

socioeconómico dos alunos era baixo. 

 

Questionário Sociométrico 

Face à necessidade de caraterizar o tipo de relações existentes, na 

turma, entre os alunos foi adaptado um questionário de Bastin (1980) sendo 

aplicado aos alunos da turma no dia 30 de Janeiro de 2015. Este era 

constituído por 11 questões fechadas com o objetivo de perceber as 

preferências, as rejeições e as percepções dos alunos do seu dia a dia. Antes 

da entrega do questionário (Anexo 5), os alunos foram informados que tinham 

de ser o mais genuínos possíveis, que todas as questões tinha de ser 

respondidas e que tinham de indicar claramente por ordem de preferência  

quem escolheriam para trabalhar e com quem gostariam mais de passar os 

seus tempos livres. De igual forma, essas questões foram apresentadas na 

negativa. Duas das questões procuravam interceptar as percepções dos 

alunos, sendo-lhes pedido para mencionarem quem consideravam que os tinha 

nomeado nas questões antecedentes. Saliento também que, as últimas três 

questões eram de resposta direta, procurava identificar o líder da turma, o 

melhor aluno, na globalidade das disciplinas, e o melhor a nível motor. 

Por fim, os alunos foram informados do caráter confidencial das 

respostas que foi garantido. 

 

Pauta do 1º  e 2º Período 

De forma a ter mais um indicador para identificar o rendimento 

académico dos alunos, recorreu-se para além do questionário sociométrico às 

pautas de dois períodos letivos. Estes dados em consonância com a matriz 
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sociométrica permitiram identificar qual o melhor aluno e se esse era escolhido 

pela maioria dos colegas. 

 
Unidade Didática 

O presente estudo foi realizado na unidade didática (UD) de Voleibol 

organizada com base nos princípios do Modelo de Educação Desportiva. A 

unidade foi constituída por 18 sessões (seis aulas de 45 minutos e seis aulas  

de 90 minutos). A UD teve inicio no 2º período, especificamente no dia 14 de 

Janeiro de 2015, com a realização da avaliação diagnóstica que permitiu 

enquadrar os alunos num nível de jogo e terminou no dia 18 de Março de 2015 

com o evento culminante. Apesar da AD ter sido realizada no inicio do 2º 

período, a UD de voleibol só voltou a ser retomada aquando do término da 

unidade de futebol no dia 11 de Fevereiro de 2015. 

Considerando que o MED foi aplicado pela primeira vez nesta turma, 

esta era, sem dúvida, uma das principais limitações à aplicação deste modelo 

curricular e consequente estudo. 

Dada a novidade que este modelo tinha para todos os alunos, as 

primeiras aulas tiveram como preocupação familiarizá-los com o funcionamento 

do modelo. Esta fase denominou-se fase de pré época, as equipas foram 

enunciadas e desafiadas a definir a sua identidade (nome e cor). Para além 

disso foram também apresentados os capitães de equipa e a estrutura das 

aulas deste novo modelo. Tal como referido, iniciei a UD com a avaliação 

diagnóstica, nas aulas um e dois, que me auxiliou não só na determinação do 

nível de jogo dos alunos, como também me permitiu ter dados para retificar, se 

necessário, os possíveis desequilíbrios nas equipas. 
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Figura 1 - Planeamento da unidade didática de Voleibol - Habilidades Motoras 
 
 

Na sessão três e quatro decorreu um torneio amigável para familiarizar 

os alunos com a competição. A partir da sessão cinco à oito decorreram as 

restantes aulas da pré-época, onde foram introduzidos novos conteúdos. As 

aulas foram divididas em dois momentos, um primeiro onde foram propostas 

situações de aprendizagem, assentes em progressões pedagógicas que 

visavam a exercitação/refinamento dos conteúdos lecionados e uma segunda 

dedicada à preparação da competição com tarefas aproximadas do objetivo 

final. Importa também referir que todas as aulas eram alvo de pontuação, quer 

em termos de desempenho motor, quer em termos dos conceitos psicossociais 

(participação, fair-play, empenho) o objetivo era dotar os alunos de recursos 

para darem resposta às competições. 

A época desportiva acabou por surgir na nona sessão e decorreu até à 

décima sétima sessão. Durante esta fase foram colocadas novas funções aos 

alunos procurando dar-lhes alguma autonomia que o modelo oferece. Para 

além da autonomia, os conceitos de fair-play, de espírito de equipa e de 

cooperação intraequipa eram relevantes nesta fase da época desportiva, 

procurando de forma gradual levar o aluno à competição formal. 
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Na última aula decorreu o evento culminante. Um dia marcado pela 

festividade, alcançada através das atividades lúdico – desportivas que 

promoveram um enorme entusiasmo e diversão entre todos os elementos das 

diferentes equipas. O momento também foi aproveitado para anunciar a 

classificação final e proceder à respetiva entrega de prémios resultante da 

competição entre as turmas de 7º ano. 

 

Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 

Para proceder à avaliação do jogo dos alunos recorreu-se ao GPAI. Este 

instrumento é um sistema de observação multidimensional criado para avaliar 

os comportamentos de performance no jogo que demonstram a compreensão 

tática, bem como a capacidade do aluno selecionar e aplicar as habilidades 

técnicas (Graça & Mesquita, 2011, p. 155). Neste sentido, este instrumento 

foca-se essencialmente na análise do jogo e no índice de participação de cada 

aluno. É, sem dúvida, uma possibilidade de avaliarmos os alunos no contexto 

real e autêntico apesar de, muitas vezes não evidenciarem comportamentos 

elevados, o GPAI é um instrumento bastante poderoso pela possibilidade de 

avaliação quer qualitativa, quer quantitativa (Graça & Mesquita, 2011, p. 156). 

É importante referir que o instrumento foi adaptado dada  a  

complexidade e robustez já referida. (Anexo 6) 

 
 
 
 



9 Nome fictício 

72  

Registo audiovisual das sessões 

As sessões de avaliação diagnóstico e de avaliação sumativa foram 

filmadas com recurso a uma câmara AEE MagiCam SD21 1080HD, colocada 

num patamar superior de forma a permitir uma visão maior e com maior 

qualidade à visualização de todas as equipas em estudo e das diferentes 

interações entre os diferentes alunos. 

 

Entrevistas Semiestruturadas 

Visando captar as experiências dos alunos realizaram-se entrevistas  

aos capitães de equipa, a um membro de cada equipa e às duas alunas com 

necessidades educativas especiais. 

 
 
 
Diário de Bordo do professor 

Através deste instrumento foram recolhidas as ocorrências mais 

relevantes que se registavam durante a aula. O principal objetivo deste registo 

era narrar as dificuldades, os diversos sentimentos, os imprevistos, as 

estratégias utilizadas para solucionar os contratempos, entre outros aspetos 

que se destacaram ao longo das aulas. 

4.4.4.3. Procedimentos de análise 
 
 

Matriz sociométrica 

O tratamento e análise de dados resultantes do questionário 

sociométrico foi efetuada através do programa informático SociometryPro 

(Version 2.3 Build 2). Os gráficos e as matrizes sociométricas tinham como 

objetivo facilitar a formação das equipas através da identificação dos líderes da 

turma, nos diferentes estatutos (académico, de pares, motor e liderança), bem 

como as diversas relações de afinidade e rejeição, que foram alvo de 

apreciação na formação das equipas. 

De acordo com os resultados oriundos da matriz sociométrica, os alunos 

foram dispostos em três equipas (duas de seis elementos e uma de cinco 
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elementos), contemplando em cada uma delas um líder e pelo menos um dos 

alunos que tivesse sido indicado como rejeitado. 

No quadro abaixo são apresentados os diferentes líderes da turma: 
 
 
Quadro 3 - Líderes de Equipa 

 
 

LÍDERES ESTATUTO CARATERIZAÇÃO 

António9
 

(Equipa Rosa) 
Liderança 

Reconhecido pelos colegas como o 

verdadeiro líder da turma. 

 
José9 

(Equipa Verde) 

 
 

Académico 

Aluno reconhecido como o melhor 

aluno da turma a nível académico e 

com o qual muitos gostam de 

trabalhar. 

 
Tiago9 

(Equipa Vermelha) 

 
 

Motor 

Apontado por uma grande parte dos 

alunos com o melhor aluno a 

Educação Física e também como líder 

da turma. 

 

Cada uma das equipas foi constituída de forma equilibrada com o 

propósito de manter a equidade dos grupos, mantendo uma lógica de 

homogeneidade interequipas e heterogeneidade intraequipas, bem como as 

relações de aceitação e de rejeição. 

 

Teste (Re)teste para a retenção da aprendizagem 

Para verificar a retenção da aprendizagem, entre as avaliações sumativa 

(pré teste) e de retenção (pós teste) recorreu-se ao teste não paramétrico para 

amostras emparelhadas: o teste de Wilcoxon. O nível de significância foi 

mantido a p≤0,05. 

 

Entrevistas Semi estruturadas 

Na análise das respostas das entrevistas recorreu-se à análise de 

conteúdo informativo (Bardin, 2008) para evidenciar as vivências dos alunos 

nas aulas organizadas sobre a égide do MED. 
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Diário de Bordo 

Os registos efetuados no diário de bordo também foram alvo de análise 

de conteúdo (Bardin, 2008) para verificar quais os principais entraves e 

dificuldades encontradas pelo professor. 

 
 

4.4.5. Apresentação de resultados 

No que diz respeito à apresentação dos resultados, esta está dividida  

em três seções: a) A inclusão das alunas com NEE; b) Retenção da 

Aprendizagem e c) Perceção da vivência dos alunos relativamente ao MED. 

 

a) A Inclusão das alunas com NEE 

Ao longo do ano foi constante a tentativa de procurar soluções que 

procurassem integrar estas alunas com NEE. Para isso, e tal como ilustram 

os excertos a seguir apresentados, foram realizadas reflexões em todas as 

aulas na procura de procurar perceber se as situações de aprendizagem e 

as interações com os colegas estavam também a contribuir para a inclusão 

destas alunas. 

Neste primeiro excerto podemos observar os receios que senti ao 

procurar integrar as alunas com NEE, a enorme preocupação em fazer com 

que elas se sentissem relevantes dentro da equipa. 

Por fim, saliento um sentimento agridoce desta aula. O entusiasmo de iniciar a aula 

com a implementação de um novo modelo e as alunas com necessidades educativas 

especiais envolvidas no desempenho da tarefa que lhes foi concedida, apesar da sua 

simplicidade, elas pareceram-me sentir-se com relevância dentro das suas equipas 

mas, por outro lado, chegar ao fim com a amargura de recear as próximas aulas. 

Reflexão nº 55/56 11/02/2015 

Já nos próximos excertos deparamo-nos com dificuldades relacionadas 

com as adaptações para que as alunas obtivessem sucesso na realização das 

tarefas propostas. Foi uma constante a procura de soluções para contribuir 

para a aprendizagem delas. 



10 Nome fictício 

74 

 

Durante a realização, vi-me obrigado a ter que intervir nos grupos onde se encontram 

inseridas as alunas com necessidades educativas especiais, transmitindo aos colegas 

que faziam par com elas que poderiam e deveriam contabilizar os pontos mesmo que 

a colega agarrasse a bola no primeiro toque. Refiro-me a alunas que sentem imensas 

dificuldades em termos de motricidade fina e que nesta modalidade terei que estar 

constantemente a adaptar o jogo às suas dificuldades. Reflexão nº 58 20/02/2015 

 
Mais uma vez, voltei a ter que intervir sobre o grupo da Andreia10 para reformular as 

sub equipas, evitando que elas fiquem construídas por níveis, inibindo assim a função 

do MED. Reflexão nº 59/60 25/02/2015 

 

É notório que, uma parte significativa da turma, à medida que ia passando pelos 

grupos observei que realizam a manchete com as mãos. No caso da Joana10 e da 

Andreia6 tive de escolher um colega para realizar a manchete de uma forma analítica, 

uma vez que estas alunas estavam a sentir imensas dificuldades em conseguir colocar 

a bola do outro lado da rede, daí que tivesse considerado que era mais adequado que 

realizassem sozinhas com os colegas apenas a lançar a bola. Reflexão nº 65/66 

11/03/2015 

 

Um dos exercícios que me permitia atingir o objetivo central da minha aula, focava-se 

na noção de recebedor e não recebedor. Mais uma vez, a minha passagem pela 

equipa  rosa  foi  maior,  dadas  as  dificuldades  que  pelo  menos  um  dos elementos 

apresentava, a Joana10. Para além das dificuldades é uma aluna que pouco   colabora 

para aprender com os colegas. Neste grupo tive a necessidade de utilizar o 

questionamento para concluir se os alunos estavam a perceber o objetivo do exercício 

e tive que adaptar a tarefa para aquela aluna em especifico, permitindo-lhe que lance  

a bola apenas e não execute o serviço, dadas as dificuldades. Na equipa verde a 

situação foi idêntica para a aluna Andreia10 que também evidencia bastantes 

dificuldades embora menos que a colega mencionada anteriormente e tem a  

vantagem de colaborar mais. Reflexão nº 62/63 04/03/2015 

Por fim, e já próximo do final da UD nutri um sentimento de felicidade 

quando percecionei que as alunas com NEE estavam mais envolvidas e a 

serem constantemente auxiliadas pelos seus colegas. 
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Esta aula foi entusiasmante para mim porque pela primeira vez senti que os alunos 

tiveram a preocupação de ajudar a Joana10 e mesmo ela sentiu-se mais envolvida na 

aula. Reflexão nº 64 06/03/2015 

Através destes excertos é percetivel que houve uma constante procura 

por parte do professor para supercar as dificuldades que foram encontradas ao 

longo deste processo. 

 
b) Retenção da aprendizagem do comportamento motor em jogo 

Este ponto expõe os resultados do desempenho motor dos alunos em 

situação de jogo nos vários conteúdos técnico-táticos. Para esse efeito foram 

considerados os comportamentos apropriados e não apropriados dos 

conteúdos selecionados nas duas avaliações, sumativa e retenção. 

Depois de analisados os dados apresentados que evidenciam as 

diferenças entre a performance dos alunos no pré-teste e no pós-teste, 

verificam-se dados que revelam diferenças significativas. No caso do serviço, 

no critério S2 dos comportamentos apropriados há uma ligeira diminuição, o 

que indicia uma regressão por parte dos alunos. No entanto, nos restantes  

essa diferença reside nos comportamentos inadequados, indicando que houve 

retenção da aprendizagem do pré teste (avaliação sumativa) para o pós-teste 

(avaliação retenção). 

Nos quadros 8, 9 e 10 estão patentes os resultados das diferentes 

execuções das habilidades motoras. No Quadro 4 estão expostos os  

resultados do serviço (Colocar a bola no espaço vulnerável; Após servir 

prepara-se para defender, ocupa a posição em campo) entre as duas 

avaliações. Tal como já foi referido, não se identificaram diferenças 

significativas nos comportamentos adequados, indicando que houve retenção 

da aprendizagem. 
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Quadro 4 - Média, desvio padrão e valor de p dos parâmetros do conteúdo serviço  - 

Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 
 

Serviço  Sumativa  Retenção  

  M sd M sd p 
S1 A 4,12 2,804 4,12 2,595 0,775 

 NA 6,82 2,899 3,59 2,717 0,002* 
S2 A 7,06 3,913 5,65 3,141 0,041* 

 NA 4,53 3,412 3,163 3,163 0,205 
*Significativo para p≤0,05 

 
 

Realizando uma análise mais pormenorizada do Quadro 4 verifica-se 

que não existiram alterações na média dos critérios das ações apropriadas no 

primeiro critério. No entanto, no segundo houve um ligeiro decréscimo com 

significado estatístico indicando retrocesso no ensino do conteúdo. Já nas 

execuções inapropriadas houve uma diminuição nos dois parâmetros avaliados 

no serviço. No caso de S1 com significado estatístico indiciando melhorias nos 

alunos. Aparenta, de facto, que existiu retenção da aprendizagem no conteúdo. 

No quadro 5 estão apresentados os dados relativos aos parâmetros da 

receção/defesa (Realiza a receção para uma zona próxima da rede; Joga a 

bola na sua zona de responsabilidade) entre as duas avaliações. 
 
 

Quadro 5 - Média, desvio padrão e valor de p dos parâmetros do conteúdo receção/defesa - 

Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 
Receção Sumativa Retenção 

 M sd M sd P 
R1 A 9,76 5,858 8,29 5,371 0,185 
 N

A 
6,76 4,008 5,59 4,317 0,263 

R2 A 11,82 7,852 9,06 6,833 0,087 
 NA 4,82 4,246 2,41 2,526 0,010* 

• Significativo para p≤0,05 
 
 

Depois de proceder à análise do Quadro 5 verificamos que a média de 

execução apropriada dos critérios diminui, assim como nas ações  

inapropriadas houve um decréscimo. No caso das ações apropriadas sem 

significado estatístico, no entanto, nas ações inapropriadas R2 há uma ligeira 
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diminuição com significado estatístico embora indiciando aprendizagem no 

conteúdo da receção/defesa. 

Quadro 6 - Média, desvio padrão e valor de p dos parâmetros do conteúdo distribuição - 

Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 

Distribuição Sumativa Retenção 
 M sd M sd P 

D1 A 5,41 4,691 5,47 3,590 0,751 
 N

A 
4,71 3,077 3,59 3,144 0,081 

D2 A 2,47 2,764 2,94 2,609 0,362 
 N

A 
6,06 3,455 3,41 4,229 0,039 

* Significativo para p≤0,05 
 

Ao realizar a interpretação dos dados do Quadro 6 representado 

verificamos que a média de execução apropriada aumentou em ambos os 

critérios .Na média dos critérios não apropriados houve um decréscimo em 

ambos embora só em D2 com significado estatístico. Mais uma vez, a 

diminuição dos inapropriados e manutenção dos apropriados sugere que houve 

retenção da aprendizagem neste critério. Por esse motivo podemos  

depreender que entre as duas avaliações houve retenção na aprendizagem no 

conteúdo da distribuição. 

No quadro 7 estão ilustrados os dados relativos ao parâmetro do ataque 

(Colocar a bola no espaço vulnerável) entre as duas avaliações. 

 

Quadro 7 - Média, desvio padrão e valor de p dos parâmetros do conteúdo ataque - Avaliação 

sumativa e Avaliação de retenção 

 

Ataque  Sumativa Retenção  

  M sd M sd P 
A1 A 5,53 4,23 7,71 5,742 0,006* 
 NA 6,06 3,152 5,06 3,91 0,349 

* Significativo para p≤0,05 
 
 

Os dados presentes no Quadro 7 indicam que a média de execução 

apropriada aumentou com significado estatístico, resultando na aprendizagem 

dos  alunos.  Já  a  média  de  execução  inapropriada  apesar  do   decréscimo 
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acabou por não ter significado estatístico, sugerindo que houve retenção da 

aprendizagem no ataque. 

No Quadro 8 podem ser analisados os dados relativos à execução do 

serviço enquanto gesto técnico (Mantém o MS dominante estendido no 

momento do batimento) entre as duas avaliações. 

 
 

Quadro 8 - Média, desvio padrão e valor de p dos parâmetros da habilidade motora serviço - 

Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 
Habilidade Motora Sumativa Retenção  

Serviço M sd M sd P 
S1 A 8,65 5,074 6,29 2,845 0,027* 

NA 3,65 3,952 1,59 2,093 0,003* 
* Significativo para p≤0,05 

 
 

A análise do Quadro 8 revela que houve significado estatístico em 

ambos os comportamentos. No caso das ações apropriadas houve uma ligeira 

diminuição o que não evidencia retenção neste critério. Apesar disso, as ações 

inapropriadas apresentam resultados com significância, no sentido da 

diminuição, indiciando melhoria neste critério. No caso do serviço não se 

verifica retenção da aprendizagem. 

O Quadro 9 coloca em evidencia os dados relativos aos parâmetros da 

execução do passe enquanto gesto técnico (Coloca as mãos à frente e acima 

do nível da testa para contatar a bola; Coordenação flexão/extensão dos 

MS/MI) entre as duas avaliações. 

 
 

Quadro 9 - Média, desvio padrão e valor de p dos parâmetros da habilidade motora passe - 

Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 

Habilidade Motora Sumativa Retenção 
Passe M sd M sd P 

P1 A 12,00 6,215 8,41 5,489 0,098 
 N

A 
2,29 1,687 3,24 3,993 0,860 

P2 A 6,24 5,215 6,53 3,393 0,729 
 NA 6,41 3,985 4,59 2,093 3,743 
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* Significativo para p≤0,05 
 
 

Após analisar o Quadro 9 verificamos que na média dos critérios 

apropriados referentes ao passe houve uma diminuição no primeiro critério. Por 

outro lado, no segundo critério houve um ligeiro aumento. Nos critérios 

inapropriados averiguamos que no primeiro critério houve um ligeiro aumento 

embora sem relevância significativa. Por fim, no segundo critério houve um 

ligeiro decréscimo. A não existência de diferenças com significado estatístico 

revela que houve retenção da aprendizagem na habilidade motora-passe. 

O Quadro 10 apresenta os dados relativos aos parâmetros da execução 

da manchete enquanto gesto técnico (Coloca os MS unidos, estendidos e em 

supinação; Coordenar o movimento de flexão/extensão dos MI) entre as duas 

avaliações. 

 

Quadro 10 - Média, desvio padrão e valor de p dos parâmetros da habilidade motora 

manchete - Avaliação sumativa e Avaliação de retenção 

 
Habilidade Motora Sumativa Retenção 

 

Manchete M sd M sd P 
M1 A 8,65 5,852 6,29 3,901 0,040* 
 N

A 
3,06 2,657 1,71 2,144 0,028* 

M2 A 4,88 5,061 5,88 5,195 0,056 
 NA 6,65 3,316 3,76 2,905 0,002* 

* Significativo para p≤0,05 
 
 

Ao analisar o Quadro 10 verificamos que na média dos critérios de 

execução apropriada, os alunos mostram um decréscimo no primeiro critério 

com significado estatístico indicando que não houve retenção nesse critério. Já 

no segundo há um ligeiro aumento sugerindo que houve aprendizagem. Na 

média de execução dos comportamento inapropriados verifica-se que houve  

um decréscimo em ambos os critérios com significado estatístico com melhoria 

nessas ações. Podemos assim, concluir que houve retenção da aprendizagem 

apenas num critério da habilidade motora-manchete. 
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c) Perceção dos alunos acerca da vivência do MED 

Após a aplicação do MED, um modelo completamente novo para os 

alunos, com características completamente distintas aquelas a que eles 

estavam habituados, assumiu-se como pertinente procurar compreender o 

modo como estes o experienciaram. Para isso realizei a análise das entrevistas 

semi estruturadas. Relativamente à pergunta, “o que achaste das aulas de EF? 

(em equipa). Todos os alunos foram unânimes e reconheceram que lhes trouxe 

vantagens, tal como podemos verificar nos seguintes excertos: 

“acho que assim conseguimos melhorar” – (aluna 1) 

“assim as equipas estavam mais equilibradas” – (aluno 2) 

“a equipa tinha de tomar decisões e tornamo-nos mais autónomos” – (aluno 

3) 

“ em equipas conseguimo-nos ajudar uns aos outros” – (aluno 4) 

“achei positivo, as equipas era muito unidas, os “mais fortes” conseguiam 

ajudar os “mais fracos” – (aluno 5) 

No que diz respeito à questão se todos os alunos se sentiram incluídos 

nas equipas, as respostas acabaram por ser divergentes. Curiosamente, as 

alunas com NEE acabaram por indicar que foi difícil trabalhar com alguns 

alunos que não cooperavam com elas. Já os capitães de equipa e alguns 

membros das equipas salientaram que apesar da árdua tarefa de trabalhar  

com estas colegas nas equipas que nem sempre se encontravam motivadas 

para trabalhar, consideram que conseguiram ajudá-las. 

Por fim, foi realizada uma questão sobre aquilo que tinham aprendido 

com esta forma de organizar as aulas e todos os alunos também foram 

unânimes em considerar que contribuiu bastante para a sua evolução. Saliento 

abaixo exemplos desse facto: 

“acho que consegui melhorar com a ajuda de alguns colegas” – Aluno 1 

“ acho que todos conseguimos melhorar, porque quando estamos em 

equipa temos os colegas e conseguimo-nos ajudar e o professor conseguia 

corrigir o grupo” – Aluno 3 
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“as aulas são mais organizadas e é mais fácil para o professor porque 

consegue acompanhar as equipas, realizamos torneios e competimos que é 

aquilo que gostamos” – Aluno 4 

“acho que sim, os capitães motivaram-nos bastante e ajudaram-nos  muito”. 

– Aluno 6 

Estes foram os resultados da perceção dos alunos que de uma forma 

global enumeraram vantagens com a aplicação deste modelo. 

 

4.4.6. Discussão dos resultados 

Iniciando o processo interpretativo pela inclusão das alunas com NEE,  

foi notório o esforço para que as situações de aprendizagem fossem adaptadas 

às alunas em questão, para que se sentissem integradas na equipa que 

representavam. Tal como refere Hastie (1998) o MED procura romper com as 

abordagens tradicionais no combate à exclusão, procurando equilibrar as 

oportunidades aos alunos menos dotados. Na mesma linha de pensamento 

Mesquita & Graça (2011, pp. 62-63) salientam que “os grupos normalmente 

marginalizados (alunos de baixo nível e raparigas) parecem retirar vantagens 

significativas do MED ao demonstrarem maior gosto pela prática desportiva e 

pelo desempenho das tarefas que apoiam a competição”. Os mesmos autores 

ainda defendem que “a filiação promove a integração, no imediato, dos alunos 

em equipas e, consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de 

pertença ao grupo”. 

Para além das características do MED recorreu-se também ao modelo 

de abordagem progressiva ao jogo que permitiu a adaptação das tarefas para 

este tipo de alunos tornando-se fundamental para o sucesso dos mesmos. Tal 

como Graça & Mesquita (2011, p. 144) destacam “o jogo, desde a sua versão 

mais simples (1x1) até à sua versão mais completa (6x6), constitui o eixo 

vertebrador da estruturação das atividades (...)”. Neste âmbito, a minha 

preocupação central foi atender ao defendido por Kirk (citado por Graça & 

Mesquita, 2011, p. 144) “as formas de jogo são modificadas e adaptadas à 

idade e ao nível de experiência, o que significa que é o reportório motor do 
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praticante e o teor do conteúdo de aprendizagem que define a forma de jogo 

selecionada”. 

No que concerne à aprendizagem verificou-se que nos critérios 

relacionados com o serviço, em situação de jogo, os alunos apresentaram 

resultados distintos . No critério S1 os alunos conseguiram manter os valores 

entre as avaliações mas no critério S2 já não foi dessa forma, com uma ligeira 

diminuição e com significado estatístico. Situação que converge com a 

caraterização da primeira etapa que é denominada de “jogo estático”. Tal como 

refere Mesquita et al. (2013, p. 87) “o nível I é denominado de jogo estático, 

devido ao imobilismo dos praticantes no terreno de jogo (...)”, indicando que 

efetivamente os alunos necessitavam de ser mais estimuladas para corrigir 

esse erro. Ainda sobre o serviço, numa fase inicial em que é fundamental para 

o aluno o contato com a bola, o serviço tal como menciona Mesquita et al. 

(2013, p. 89) poderá ser substituído por um passe ou até mesmo por um 

lançamento de forma a facilitar a intervenção do iniciar. 

No conteúdo da receção/defesa, os alunos acabaram por ter uma ligeira 

descida mas sem grande significado estatístico. Os alunos demonstraram que 

conseguiram compreender que teriam que jogar a bola na sua zona de 

responsabilidade e procurar colocá-la numa zona próxima da rede. De salientar 

que os alunos tiveram também uma diminuição nos comportamentos 

inapropriados que indicia que houve de facto uma evolução neste conteúdo. 

No ponto relativo à distribuição houve um aumento em ambos os 

critérios, D1 e D2, que é bastante satisfatório dada a importância que este 

conteúdo tem para o jogo. Com efeito, são dois critérios que influenciam 

diretamente na fluência de jogo. Em D1 os alunos percepcionaram que é 

fundamental nesta fase realizar três toques para organizar uma jogada de 

ataque. Mesquita et al. (2013, p. 90) referem que a estrutura de 2x2 deve ser 

introduzida para que dê corpo e caráter coletivo à modalidade. Ainda assim, 

poderão ser colocadas adaptações tal como relatam os mesmos autores 

permitindo que a bola seja agarrada no primeiro e segundo contato. 

No último conteúdo a ser avaliado em situação de jogo, o ataque, os 

alunos também manifestam uma clara melhoria com a média a ser bastante 
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superior, o que sugere que compreenderam o objetivo do ataque. Na primeira 

etapa esta situação do ataque é realizada através do passe para possibilitar 

maior controlo sobre a bola (Mesquita et al., 2013, p. 91). 

Referente às habilidades técnicas (serviço, passe e manchete) apenas 

na habilidade do passe não apresenta significado estatístico. No serviço e tal 

como já havia ocorrido há evidencia de uma diminuição com significado 

estatístico o que indicia que os alunos tiveram dificuldade em adquirir a técnica 

correta do gesto técnico. Por fim, os resultados de M1 e M2 apresentam 

significância estatística, os comportamentos apropriados mostram uma 

diminuição no primeiro critério, mais uma vez relacionado com a técnica do 

gesto embora no segundo critério se assista a um ligeiro aumento. Os 

comportamentos inapropriados diminuíram apresentando resultados 

estatisticamente significativos o que indicia que foi reduzida a quantidade de 

erros na execução. A dificuldade que está inerente a este tipo de gesto técnico, 

a manchete, assume particular importância na segunda etapa. Tal como refere 

Mesquita et al. (2013, p. 95) nesta etapa “torna-se fundamental a abordagem  

da manchete, que vai permitir responder às exigências provocadas pela ação 

do adversário neste nível de jogo”. 

Relativamente à perceção dos alunos acerca da vivência do MED, os 

dados indicam que as opiniões são bastantes positivas. Apesar de ser um 

modelo com rotinas diferentes das que os alunos estão habituados, gerou 

satisfação e acima de tudo aprendizagem nos alunos. Saliento também a 

referência ao trabalho em equipa, juntamente com autonomia que permite aos 

alunos enormes benefícios para a aprendizagem. Tal como advoga Grant e 

Hastie (citado por Mesquita & Graça, 2011, p. 63) “a filiação e a 

responsabilidade conferida aos alunos na tomada de decisões é o factor que 

mais contribui para o incremento do entusiasmo durante a prática desportiva”. 

Na minha linha de pensamento, Graça & Mesquita (2011, p. 136) referem que 

atualmente é incontestável que os modelos de ensino caminham para uma 

posição que conduzem os alunos a ter um papel ativo e preponderante na 

construção do seu próprio conhecimento. 
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Por fim, destaco a dificuldade que existe na inclusão das alunas com 

necessidades educativas especiais, tal eles expressaram, não foi um processo 

acessível, dada a tendência que existe para a sua discriminação. Porém, 

apesar das dificuldades admitidas pelos alunos na inclusão destas alunas, 

verificou-se que todos eles consideram que conseguiram contribuir para a 

aprendizagem delas. Como Graça & Mesquita (2011, p. 133) referem “um 

desporto mais inclusivo será necessariamente um desporto mais plural e mais 

diferenciado, onde cada um, segundo as suas possibilidades e os seus 

interesses, poderá encontrar parceiros para viabilizar a prática que lhe é mais 

conveniente”. 

Este foi, sem dúvida, uma grande mensagem que ficou desta 

experiência de ensino, o respeito pelas dificuldades dos alunos são atendidas e 

onde a cooperação é um aspeto que se encontra presente para que consiga 

gerar aprendizagem nos alunos. 

 

4.4.7. Conclusões 

Face à discussão dos resultados anteriormente apresentados, depreende- 

se que todas as equipas obtiveram ganhos ao nível da aprendizagem. O 

presente estudo colocou em evidência que a aplicação do MED beneficiou os 

alunos na aprendizagem dos conteúdos mas também para a inclusão das 

alunas com necessidades educativas especiais. 

O MED foi um modelo que se tornou uma mais valia para a inclusão das 

alunas com necessidades educativas especiais, com a adaptação das tarefas 

às necessidades dos alunos, assim como também procura que os alunos mais 

evoluídos aos menos aptos, nomeadamente as alunas com NEE, visando a 

aprendizagem. As estratégias utilizadas foram diversas, desde o equilíbrio das 

equipas, à construção de uma unidade personalizada às necessidades dos 

alunos foram fundamentais. Efetivamente, o MED teve um contributo crucial 

para a integrar estas alunas, mesmo sendo considerados como os mais 

rejeitados - conforme dados da análise sociométrica. Tal como relata Mesquita 

(2014a, p. 199) o valor pedagógico do MED é relevante na valorização da 

equipa e na minimização da discrepâncias do nível de habilidade entre  alunos, 
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todos os alunos tem possibilidade de manifestar o seu contributo, evitando 

assim, ou, pelos menos, minimizando a desistência por parte dos mais fracos. 

Foi, também, possível observar que a competição é um dos aspetos relevantes 

para o processo de ensino aprendizagem e que é motivador para os alunos. 

Os benefícios retirados através deste modelo seriam redutores através 

de um outro modelo que seja mais centrado no professor, uma vez que o MED 

tem características estruturais que são próprias, desde as épocas desportivas, 

as afiliações, competição formal  e por fim o evento culminante. 

No que diz respeito à aprendizagem, na generalidade dos conteúdos 

houve retenção da aprendizagem nos conteúdos ensinados. Siedentop (citado 

por Graça & Mesquita, 2011, p. 133) refere que “para ser educativo e 

emancipatório, o ensino dos jogos tem que conduzir a uma melhoria da 

capacidade de jogar, de entender o jogo e de fruir o jogo, a uma melhoria da 

relação com a situação de jogo e com os intervenientes (cooperação, oposição, 

autonomia, interdependência) – ou seja, tem que contribuir para a formação do 

cidadão desportivamente culto, desportivamente competente e  

desportivamente entusiasta”. 

Por fim, é de destacar que a valorização da aprendizagem, juntamente 

com a inclusão, foram claramente aspetos em que o MED teve um contributo 

decisivo. 
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4.5. A avaliação em educação física 

Bento (2003) refere que juntamente com a planificação e realização, a 

análise e avaliação são tarefas de extrema relevância da profissão docente. 

Neste EP, esta foi uma tarefa em que investi muito tempo. Para além disso, 

tratando-se de um primeiro contato com a matéria prima(alunos) e pelo facto  

de ter que ser eu a ter que tomar decisões em relação a este tema, tive 

bastantes momentos de incerteza e de insegurança. A avaliação sempre foi um 

tema com um grau de complexidade enorme, o que me leva a concordar com 

Arends (2008, p. 208) que refere que “é bastante importante que os  

professores no inicio de carreira construam um reportório de estratégias 

eficazes para classificar e avaliar o desempenho dos seus alunos(...)”. 

Neste contexto, o processo avaliativo é também um dos que acaba por 

ter maior preponderância e que surge nas normas orientadoras de estágio11e 

que indica que o estudante estagiário (EE) deve “utilizar as diferentes formas  

de avaliação com o intuito de regular e fomentar qualidade do processo de 

ensino aprendizagem. Este deverá também de ser capaz de realizar diferentes 

modalidades de avaliação, definir objetivos e formas de avaliação, selecionar e 

construir  instrumentos  de  avaliação,  especificar  estratégias  adequadas  aos 

 
11 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 

2º Ciclo de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, em vigor no ano letivo de 2014/2015, Matos, Z. 
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objetivos e tarefas a avaliar, tratar os dados com eficácia pedagógica e refletir 

sobre os resultados, visando uma intervenção referenciada ao sucesso.” (p.5). 

Neste enquadramento, Gonçalves et al. (2010, p. 9) referem que “o 

processo avaliativo só é eficaz se realizado de uma forma estruturada, 

consciente e fundamentada”. Na mesma linha de pensamento Bento (2003,   p. 

190) salienta que o importante é que “cada professor decida clara e  

exatamente aquilo que é importante e aquilo que procura; escolha o tipo de 

observação e/ou documentação que poderá fornecer mais dados naquele 

sentido; documente os dados mais significativos; escolha de antemão critérios 

que ajudem a decidir acerca da satisfação ou insatisfação com os resultados  

da análise”. Por esse motivo, é fundamental que o professor anuncie os 

critérios desde inicio de forma a que os alunos tenham conhecimento e tomem 

consciência qual o seu ponto de partida e qual o ponto de chegada que se 

pretende que cheguem ao longo do ano letivo, melhorando continuamente a 

sua aprendizagem. 

Assim, ao longo deste EP recorri às diferentes avaliações diagnósticas 

que foram fundamentais para estruturar as UD e enquadrar os meus alunos 

num determinado nível de desempenho, bem como para projetar as 

dificuldades que os alunos poderiam ter na introdução de determinar conteúdos 

e estabelecer estratégias que me permitissem colmatar as dificuldades. 

Recordo-me perfeitamente da primeira avaliação diagnóstica que fiz. Dado o 

número excessivo de critérios que tinha para observar senti bastantes 

dificuldades a avaliar. Para além disso, o facto de ser a primeira avaliação em 

que a associação da cara dos alunos ao nome era difícil, foi uma dificuldade 

acrescida. No final, ao refletir, compreendi que o instrumento escolhido não 

tinha sido o mais adequado para a realização desta avaliação. 

“No momento da avaliação, senti bastante dificuldades em conseguir avaliar os 

conteúdos que estavam colocados na grelha de observação, o que me leva a concluir, 

que numa situação futura terei de colocar menos conteúdos e estes deverão ser de 

fácil observação”. Reflexão Nº 18 24/10/2014 

Porém, através da vivência na prática, assim como das reflexões que 

foram sendo realizadas no seio do núcleo de estágio, houve uma maior 

preocupação em definir estratégias de avaliação que fossem mais simples e 
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eficazes. A par disso foram também encontradas estratégias para realizar um 

acompanhamento de forma a verificar a evolução dos alunos mediante a 

utilização da avaliação formativa; ferramenta que se revelou bastante útil para 

recolher informações sobre as dificuldades e sobre o patamar em que se 

encontravam. Segundo Ribeiro e Ribeiro (citado por Gonçalves et al., 2010, pp. 

48-49), “os professores devem dominar a avaliação formativa, pois é esta que 

deve acompanhar todo o processo de ensino aprendizagem identificando 

aprendizagens bem – sucedidas e as que levantam dificuldades, para que se 

possam ultrapassar as últimas levando os alunos à proficiência e ao sucesso”. 

Apesar deste tipo de avaliação não se traduzir num número, a vantagem deste 

tipo de avaliação subsiste em dar um contributo para a avaliação final, pelo 

registo regular efetuado ao longo das aulas. 

No que diz respeito à avaliação sumativa e tal como consideram 

Gonçalves et al. (2010, p. 56) “não existe um conceito de avaliação sumativa 

(final) que seja universalmente aceite pelos autores do campo educativo”. No 

entanto, e tendo em conta que esta forma de avaliação é utilizada no final de 

cada UD procurei recolher todos os dados e verificar a progressão dos alunos 

face à sua avaliação diagnóstica e aos objetivos que estavam destinados para 

aquele nível de desempenho. Como já foi referido, a avaliação formativa 

permitiu-me complementar os dados da avaliação sumativa para que  esta 

fosse justa para todos os alunos. Relativamente ao momento mais formal 

(avaliação sumativa) tive a preocupação de colocar situações que fossem 

familiares aos alunos, respeitando o principio que só se pode avaliar aquilo que 

é objeto de apropriação pelos alunos. Tive ainda a preocupação de retirar a 

carga negativa que normalmente existe neste tipo de avaliações, reforçando 

que este era apenas mais um momento em que estavam a ser avaliados e que 

a avaliação é realizada de forma continua e não de forma pontual. 

Segundo Ribeiro e Ribeiro (citado por Gonçalves et al., 2010, p. 56) a 

avaliação sumativa deve ser uma avaliação que procede a um balanço de 

resultados no final de um segmento de ensino aprendizagem, acrescentando 

dados da avaliação formativa e contribuindo para uma avaliação mais 

equilibrada do trabalho realizado. Nessa mesma linha de pensamento   Rosado 
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(2010) refere que a avaliação sumativa expressa-se por meio de uma 

classificação, porém, não se esgota nela, não devendo ser confundida com 

esta. Sem dúvida que a avaliação permite a atribuição de uma classificação, 

mas avaliar é muito mais do que classificar o aluno com um número. Este 

processo e esta obrigatoriedade foi alvo de grandes indecisões e ponderações 

na altura de avaliar. O facto de ter de atribuir uma classificação representativa 

do desempenho do aluno, de ter de recorrer à avaliação  normativa 

comparando os diferentes alunos, ainda mais aumentou esta incerteza no 

momento da avaliação. 

Para dar resposta a esta materialização das classificações resultantes 

da avaliação sumativa, foi necessário convertê-las numa escala de valores que 

estava definida pelos valores percentuais, acordados pelo grupo de EF. De 

forma a encontrar a nota final dispúnhamos dos seguintes critérios: para o 

domínio do saber fazer (nível de execução 60%), para o domínio do saber 

(nível do conhecimento 10%) e do saber estar (30%). Estes paralelamente 

foram utilizados na categoria transversal do MEC de cada uma das 

modalidades ensinadas (habilidades motoras, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais). Destaco a adaptação que foi realizada para as alunas com NEE 

com direito a um prolongamento de tempo na realização das tarefas, assim 

como nos testes dispunham de mais tempo e um menor número de questões. 

Juntamente a estas adaptações foi aumentada a valorização dos conteúdos 

relacionados com o domínio do saber estar. 

Por fim, destaco que ao longo do ano letivo percecionei que na EF é 

fundamental ir além da componente relacionada com o saber fazer. O saber 

estar é também ele fundamental. Para além disso, a avaliação dos 

conhecimentos também é importante. Esta preocupação materializou-se na 

aplicação de um teste sumativo em cada período (Anexo 6). 

Termino referindo que não obstante a superação das dificuldades de 

conduzir o processo de avaliação dos meus alunos, continuo a destacar esta 

tarefa como uma das mais difíceis que o professor tem de realizar na sua 

atividade profissional. 
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5. Professor fora de horas 

Ser professor não se limita apenas ao tempo de aula...Há o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades, bem como o desempenho de 

distintas funções e assunção de diferentes papéis. Ser professor, não é como 

nos sonhos, não é só o contributo na construção de serem pessoas, é todo o 

envolvimento ampliado a toda a comunidade escolar que de certa forma 

também nos auxilia na identificação com a escola e com o seu projeto 

educativo. 

Ao longo do EP, apesar de nos encontrarmos numa posição diferente dos 

restantes professores da escola, sempre denominados como “os estagiários” 

fomos incentivados a participar nas diferentes atividades das diversas áreas, 

inclusivamente ficando responsável por organizar algumas delas. Esta panóplia 

de atividades, de relações interpessoais com a restante comunidade educativa, 

fez-me crescer e ter aprendizagens significativas, que me permitiram colmatar 

algumas dificuldades e criar laços com a comunidade escolar. Foi assim que 

enriqueci o meu conhecimento, percebendo as diferentes relações entre a 

escola, o desporto e a Educação Física. Simultaneamente percebi que o EP é, 

sem dúvida, uma partilha de conhecimento, é o tempo e espaço brotados de 

momentos únicos e fantásticos, não só com os alunos mas, também, com toda 

a comunidade escolar. 

A vivência neste contexto fez-me perceber as mais diversas funções que 

podem ser assumidas (enquanto professores) na escola. Apesar desta  

panóplia de funções e de lugares diferentes, que se podem percorrer e nos 

podemos revestir, a nossa essência deve ser aquilo que mais gostamos e 

queremos ser...professores. No entanto, ficou evidente que um professor pode 

ter funções na direção de turma, na coordenação de diretores de turma, na 

coordenação de departamento, na direção de instalações, na coordenação de 

clubes e projetos, na coordenação da biblioteca e funções no âmbito do 

desporto escolar. 

Eu, enquanto estagiário, procurei vivenciar dentro do que me foi possível, 

as diferentes atividades do professor na escola, de modo a melhor perceber   a 
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sua verdadeira dimensão e a sua verdadeira essência. Pois, é notório que só 

com uma participação ativa torna possível aprender e conhecer o contexto em 

que estamos inseridos. 

O contato com os professores, com os auxiliares, com os alunos, através 

de diálogos regulares, bem como a multiplicidade de funções que desempenhei 

ao longo deste ano, fizeram-me sentir aquilo que tanto desejei nesta longa 

caminhada...SER PROFESSOR. 

 

5.1. Desporto Escolar 

A participação no Desporto Escolar foi mais uma exigência do EP, tal 

como evidenciam as normas orientadoras do estágio profissional “Recolher e 

organizar a informação relativa ao DE, acompanhar o DE no âmbito  

desportivo”. 12Após conversa com a professora cooperante e entre as duas 

atividades que solicitava um maior investimento da minha parte, optei por dar 

um acompanhamento mais próximo do Desporto Escolar (DE) em detrimento  

da Direção de Turma (DT). Esta escolha justifica-se pelo vinculo com o 

Desporto, que tende a evitar as questões burocráticas que o DT assume. Por 

outro lado, o propósito do DE contém argumentos que me não me fizeram 

hesitar no momento de escolher e com os quais me identifico, isto é, “o 

desporto escolar visa especificamente a promoção da saúde e condição física, 

a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do desporto como 

fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, 

autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos 

estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais 

qualificados”. (Ministério da Educação e Ciência, s.d.) 

O desenvolvimento do sistema educativo nacional passa, 

necessariamente, por uma bem estruturada organização da Educação Física e 

do DE. O desporto escolar assume-se como um subsistema totalmente 

integrado no sistema educativo, sendo parte integrante do Projeto Educativo   e 
 

12 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 

letivo de 2014/2015, Matos, Z 
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do Plano Anual de Atividades de cada estabelecimento de ensino. No   entanto, 

o DE decorre, tal como as demais atividades escolares, sob a responsabilidade 

dos órgãos de gestão e administração dos estabelecimentos de educação e 

ensino. São estes, quem deve coordenar, incentivar, apoiar e avaliar o 

desenvolvimento do seu projeto do DE no seu respetivo estabelecimento. 

A escola onde realizei o EP, oferecia três tipos de modalidades: 

Badminton, Ténis de Mesa e Corfebol. Neste contexto, cada estagiário ficou 

distribuído por uma das modalidades, contando também com a presença de  

um dos membros de estágio do ISMAI e obviamente com a professora 

responsável por essa modalidade da área disciplinar de Educação Física. No 

meu caso optei pelo Corfebol, pelo desafio de ser uma modalidade 

completamente nova para mim e que de certa forma, enriqueceu o meu leque 

de conhecimento acerca das diferentes modalidades. Os treinos de DE 

decorreram no pavilhão gimnodesportivo, todas as quartas feiras, das 14:30 às 

16:30. Inicialmente, a professora responsável aconselhou-me a pesquisar  

sobre a modalidade e de forma gradual procurar ser um elemento mais ativo no 

processo de treino. 

Além dos treinos semanais, foram organizadas competições regionais 

para as modalidades, nas quais procurei sempre marcar presença, 

acompanhando os nosso alunos/atletas e inclusivamente ter um papel ativo 

durante as competições. Saliento a saída a Braga, em que tive a 

responsabilidade total da equipa, desde a palestra inicial, à ativação geral, à 

escolha do capitão e ao controlo do jogo. Foi, sem dúvida, mais um marco do 

EP, que contribui para o meu crescimento enquanto professor. 

O destaque maior na participação do DE vai exatamente para o facto de 

ser uma atividade de complemento curricular, de caráter voluntário que permite 

a inclusão de todos os alunos, mesmo aqueles que normalmente são 

“rejeitados” nas aulas de Educação Física, uma verdadeira lição de vida para 

todos os alunos. Considero que é uma excelente oportunidade para o inicio da 

prática desportiva por parte dos jovens em idade escolar e com caráter singular 

sendo o único serviço do Ministério da Educação que permite atividades 

pedagógicas num domínio educativo hegemónico orientado para a  motricidade 
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humana, com atividades interescolares por todo o pais. Para além de tudo isto, 

permite o acesso à prática regular e de qualidade, contribui para a criação de 

hábitos de vida saudáveis, transmite valores e princípios associados a uma 

cidadania ativa. 

Concluindo, considero que a participação ativa no DE com uma 

colaboração na estruturação e dinamização das atividades inerentes ao 

mesmo, permitiu-me constatar a importância deste projeto na formação dos 

alunos. 

 

5.2. Direção de Turma: Que desafios? 

Paralelamente ao Desporto Escolar, a direção de turma também se 

enquadra numa área presente nas Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional, “ Recolher e organizar informação relativa à função do diretor de 

turma; participar nos conselhos de turma”. Após diálogo com a professora 

cooperante, a minha opção não recaiu sobre a DT, apenas realizei um  

pequeno acompanhamento que me proporcionaram ter uma perspetiva daquilo 

que são as responsabilidades e funções do Diretor de Turma. 

O diretor de turma é, de facto, um cargo que tem um papel preponderante 

na comunidade escolar, devido à quantidade e diversidade de funções que  

este desempenha. Tendo em conta, a escola da atualidade e de acordo com 

Zenhas (2006, p. 50) “são reconhecidas múltiplas funções ao DT, entre as 

quais, chamar os pais à escola, informar, coordenar, dirigir reuniões, promover 

a resolução de problemas e mediar conflitos”. É fundamental que exista 

proximidade e abertura suficiente entre todos estes elementos. A colaboração 

entre a escola e a família tem um papel fundamental no sucesso educativo 

(Zenhas, 2006). Como referem Henderson (citado por Zenhas, 2006, p. 53) “o 

desenvolvimento de relações mútuas, em que os pais e professores aprendem 

uns com os outros e em que colaboram na procura de estratégias de  

prevenção ou de resolução de problemas, é um fator importante que os DT´s 

devem ter em conta”. 

Desde o contato com os alunos, com os docentes e encarregados de 

educação,   embora   estes   dois   últimos   acabem   por   ter   uma      relação 
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indissociável. Os docentes são o elo de ligação com o diretor de turma e os 

encarregados de educação são os recetores da informação dada pelos 

professores ao diretor de turma. 

Os docentes juntamente com o diretor de turma assumem uma função de 

coordenação, articulando diretamente com os alunos e, por consequência, com 

os encarregados de educação. 

A minha participação materializou-se na participação dos conselhos de 

turma com a DT, no solicitar informações acerca de determinados  alunos 

desde o seu comportamento, à sua participação e pontuais observações em 

determinados alunos. Relatos que eram fundamentais para as reuniões com os 

encarregados de educação. Para além disso, nas reuniões intermédias acabei 

por ter uma participação ativa, recebendo os encarregados de educação que 

vinham solicitar informações à DT. Foi perceptível que a DT tem de ter um 

conjunto de competências que permitam o desempenho da sua função que de 

acordo com Zenha (2006) destacam-se as competências de comunicação e de 

relacionamento interpessoal. 

Por fim, saliento que o DT tem de ter uma capacidade enorme de ser  

isento de juízos na altura de ouvir os EE sobre o desempenho dos seus 

colegas de profissão, tendo, fundamentalmente, que ter consideração os 

sentimentos, crenças e preocupações que os pais tem com os seus filhos, com 

vista ao sucesso escolar. 

 

5.3. Torneio de Voleibol do 3º  Ciclo 

No meio da panóplia de atividades em que procurei intervir tive a 

responsabilidade de organizar um torneio de voleibol para o 3º ciclo. Também 

esta era uma exigência patente nas normas orientadoras do Estágio 

Profissional “promover pelo menos uma ação, no âmbito das atividades 

desportivas, que facilite não só a integração e socialização dos alunos, como, 

também promova sinergias com a comunidade”. (p.7) 

Após assumir essa missão, só pensava “como vou eu proporcionar uma 

experiência significativa para os alunos do 3º ciclo?”. Desde cedo, e através do 

diálogo  com  professores  mais  experientes  e  já  com  a  passagem  por esta 



99  

atividade, procurei documentar-me e retirar o que era fundamental. A partir das 

ideias recolhidas, procurei conceber e dar o meu cunho pessoal ao torneio.   

Era importante que um evento desta natureza marcasse pela diferença e 

conseguisse sensibilizar os jovens da escola para uma vida desportivamente 

ativa. O próximo passo foi apresentá-lo numa reunião da área disciplinar, já 

com ideias claras sobre o que pretendia fazer quer em termos de divulgação, 

quer em termos de forma de jogo. Em termos organizativos optei por incluir os 

alunos do ensino secundário na função de árbitros e de responsáveis de mesa, 

visando ,tornar esta atividade com maior significado para todos os alunos, 

apesar do torneio ser unicamente para o 3º ciclo. 

Para além desta preparação, existe todo um outro trabalho que é 

necessário ser realizado, desde o contato com patrocinadores, desde o convite 

a atletas de renome para estarem presentes na cerimónia da entrega de 

prémios. Para além disso, recordo as dificuldades que senti para a organização 

deste evento, que foram desde a divulgação, desde à apresentação aos alunos 

nas diferentes turmas, dado o número elevado de alunos do 3ºciclo. Considero 

que a divulgação acabou por ser bem sucedida, resultando na participação de 

cerca de 100 alunos, desde o 7º ao 9º ano de escolaridade. 

Fechadas as inscrições era tempo de planear o que era necessário para o 

desenrolar do torneio. Apesar de ter responsáveis do ensino secundário, optei 

por colocar em cada um dos campos um professor da área disciplinar que ficou 

a supervisionar a atividade desenvolvida dos participantes e dos elementos  

que auxiliaram no “staff”. 

Chegado ao dia, a preocupação, aquele nervoso miudinho da chegada 

dos participantes, do ruído que dificultava a minha intervenção foram 

constrangimentos que só naquele momento é que são reconhecidos como tal. 

Neste contexto, a colaboração dos meus colegas e de alguns membros da   

área disciplinar foram fundamentais para manter a frieza e fazer com que o 

torneio se desenrolasse apesar do pequeno atraso no inicio. 

Numa visão global considero que o torneio correu muito bem, sem 

grandes problemas ou falhas graves, isto porque a preparação foi uma 

preocupação  constante.  A  sintonia  e  colaboração  também  foram      fatores 
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determinantes para o sucesso da atividade, marcada por atitudes de fair play 

presentes em todos os intervenientes, fazendo com que me sentisse bastante 

satisfeito com o resultado final. 
 

 
Figura 3 – Torneio 3º Ciclo 

 
É com orgulho que posso dizer que foi um dia que deu bastante 

significado ao meu desenvolvimento profissional. Foi uma experiência bastante 

enriquecedora e ao mesmo tempo gratificante pelo facto dos alunos terem 

participado de forma entusiasta, espelhada na satisfação durante os jogos 

disputados (Figura 3). 

Por fim, saliento que adquiri de competências relacionados com os 

processos inerentes à organização de uma competição desta natureza e que 

me fez acreditar que a disciplina de educação física pode, realmente, fazer a 

diferença na sociedade de hoje em dia. 

 

5.4. O vivenciado numa posição secundária 

Considerando que todos os contextos e todas as vivências por nós 

experienciadas são sempre momentos de aprendizagem, surge a importância 

de referir a minha presença nas restantes atividades, quer da nossa área 

disciplinar, quer das restantes, como colaborador. 

Pelo descrito, o que pretendia enquanto estudante estagiário, era 

vivenciar, experienciar, adquirir conhecimento, potenciar a minha capacidade  

de gerir eventos que envolvessem um número elevado de participantes (como  

o caso da atividade a meu cargo), bem como desenvolver a minha gestão de 

recursos materiais, administrativos e relacionais. Inicialmente   questionava-me 
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“será importante e tão relevante participar no maior número de 

atividades?”...Agora sim, percebo que é fulcral vivenciar este tipo de dinâmicas, 

não para o desenvolvimento do que já foi referido, mas essencialmente para a 

construção da nossa identidade enquanto profissionais de Educação Física. A 

uma presença mais efetiva e evidente na comunidade escolar também foi 

importante, tal como refere Wenger (citado por Cardoso et al., 2014, p. 185) as 

experiências vividas em interação são catalisadoras da (re)construção da 

identidade. 

As memórias são infinitas, as emoções sentidas inesquecíveis, posso 

afirmar que tudo o que vivi, apesar de neste momento ser algo incorpóreo, foi 

recompensador. Cada atividade teve o seu contributo, destacando-se o corta 

mato, o meeting de atletismo, o dia D,  e a visita ao lugar dos afetos. 

Nas duas primeiras que se realizaram no mesmo dia apenas tive um 

papel secundário, com a responsabilidade da organização a cargo do outro 

núcleo de estágio. Lembro-me de carregar mesas, cadeiras, águas, colunas, 

cartazes, dorsais, como se fosse o organizador. Neste momentos todos somos 

um só, somos os professores de educação física daquela escola de Vila Nova 

de Gaia. Principalmente o corta mato por ser uma continuidade, a maior parte 

da logística já estava feita. O meeting de atletismo apesar de ser uma  

atividade mais recente, acabou também por ter um número bastante 

significativo de participantes. 

No que diz respeito à visita ao lugar dos afetos, a Aveiro, para mim foi 

,sem dúvida, uma experiencia única. Esta atividade foi organizada pelo 

gabinete de psicologia, sendo destacado para acompanhar a minha turma. 

Confesso que nesse dia me senti mesmo professor, isto porque fui o único 

professor da turma a acompanhá-los. Outro aspeto particular foi o local em si 

,“lugar dos afetos”, que local tão bem escolhido quando se verificava 

diariamente que muitas daquelas crianças necessitavam de um pequeno e 

simples afeto. Aquela história dentro do local foi indescritível, o entusiasmo dos 

alunos, a alegria. Na verdade, os sorrisos deles são imagens que perduram na 

minha memória. 
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A organização do dia D enquadrava-se numa das tarefas da área 

disciplinar no plano anual de atividades para o ano letivo de 2014/2015. 

Inicialmente, a atividade pela qual ia ficar responsável era para ser enquadrada 

neste dia, no entanto, posteriormente optei pelo torneio de voleibol do 3º ciclo e 

abandonei essa ideia. O dia D foi preenchido de múltiplas atividades que foram 

fruto dos diversos conhecimentos que todos os professores da área disciplinar 

possuíam. A grande preocupação deste evento era a possibilidade de haver  

um número reduzido de participantes, uma vez que nesse dia os alunos não 

tinham aulas. 

 
Figura 4 – Dia D (Mega Aula) 

 
 

Felizmente, a atividade apesar das condições climatéricas não terem 

sido as ideais, teve uma adesão bastante satisfatória, inclusivamente com 

enormes filas de espera nas atividades radicais que foram colocadas à 

disposição da comunidade escolar. Destas atividades de salientar duas das 

atividades deste dia D que foram proporcionadas pelos meus colegas de 

estágio: uma mega aula de zumba (Figura 4) para toda a comunidade escolar e 

atividades radicais (Tiro ao Alvo, Slide e Slackline) (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Dia D (Slackline) 
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De uma forma geral, considero que toda a envolvência do dia D foi um 

sucesso, com a participação dos professores das diferentes áreas disciplinares 

e funcionários enriquecendo, assim, ainda mais, a atividade. Dada as 

caraterísticas deste dia, julgo ser um projeto a realizar em anos futuros, visto 

ser um programa diferente, alternativo e acima de tudo apelativo. 

No final foi gratificante ouvir várias pessoas da comunidade escolar a 

valorizar o trabalho desempenhado pelo grupo de E.F. e do núcleo de estágio. 

O feedback dos alunos que participaram também foi bastante positivo, motivo 

que sustenta o que referi acerca da continuidade desta atividade. Claramente, 

uma boa experiência que nos fez crescer, que nos obrigou a ser dinâmicos, 

proativos e empreendedores. 
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6. DESENVOLVIMENTO  PROFISSIONAL 
 



 

 



107  

 
 
6. Desenvolvimento Profissional 

Esta vertente não reverte apenas para um momento único de 

enriquecimento pessoal, mas sim para toda a vida de professor. É importante e 

crucial que este procure uma atualização constante, acompanhando as novas 

referências. A vida é uma passagem de conquistas, de vivências e recolha de 

experiências que posso perfeitamente enquadrar neste capitulo e que este ano 

com este Estágio Profissional tanto contribuiu. O desenvolvimento está 

presente em todos os momentos da nossa vida, nas mais pequenas coisas, por 

vezes consideradas insignificantes, mas o que realmente é verídico é que nos 

completam cada um com o seu pequeno contributo. 

No entanto, são estes pequenos contributos que dão significado e 

autenticidade à experiência vivenciada. Ser um professor reflexivo e que 

constantemente questiona as decisões que toma faz com que melhorem a sua 

intervenção e a sua prática. Tal como Zeichner (citado por Alarcão, 1996b, p. 

176), o ato reflexivo é um dos caminhos para a resolução problemas, uma vez 

que impulsiona o professor a ter uma visão crítica sobre a sua própria prática. 

Neste sentido Schön (1987) descreve momentos de reflexão distintos: a 

reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação. O primeiro 

momento relaciona-se com o poder de decisão do professor na própria ação, 

com os ajustes necessários das diferentes situações novas que surgem. Já no 

segundo, uma situação mais consciente por parte do docente que tem uma 

visão mental sobre o que ocorreu e quais foram as decisões tomadas naquele 

momento. Por fim, e talvez o mais importante, para o desenvolvimento 

profissional do professor faz com que este crie o seu próprio conhecimento. 

Todos estes momentos são, inegavelmente, fundamentais para o professor e 

tal como fundamenta Alarcão (1996a) conduz o professor a desenvolver novos 

raciocínios, novas formas de pensar, de compreender, de agir e analisar 

problemas. 

Ainda sobre a reflexão, mas com outra perspetiva Zeichner (citado por 

Amaral et al., 1996, p. 99) refere mediante o pensamento de Dewey, três 

procedimentos necessários de reflexão : abertura de espírito,  responsabilidade 
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e empenhamento. O primeiro é crucial, uma vez que permite ao docente 

reconhecer o erro e de escutar as diferentes opiniões, no sentido de melhorar a 

sua prática. De igual modo, os dois últimos pontos também são importantes 

para o desempenho da profissão para enfrentar o futuro com curiosidade e 

capacidade de inovar com uma ponderação cuidada das nossas ações. 

Para isso, desde muito cedo foi salientada a importância das reflexões 

que, inicialmente, não passavam de meras descrições com o relato do que se 

tinha passado e como se tinha passado. Assim, com o auxilio e zelo da 

professora cooperante e orientadora, tive o impulso que necessitava para gerar 

reflexões com um caráter mais crítico, preocupando-me mais com questões 

provenientes dos problemas das aulas e respetiva soluções. Desta forma, o 

processo de reflexão para um nível mais crítico foi crescendo com maior 

nitidez, maior sentido e maior poder de resolução de problemas para uma ação 

futura. Não obstante, considero que podia ter existido um maior investimento  

da minha parte para poder ir mais além neste capitulo, embora tenha  

assimilado perfeitamente a sua importância para o desempenho da função 

docente. Tal como refere (Nóvoa, 1992, p. 25) a formação pressupõe um 

investimento pessoal, com vista à criação de uma identidade profissional. O 

mesmo autor refere que “a formação passa pela experimentação, pela 

inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico (...) articulados 

com as práticas educativas”. 

Por fim, considero que, desta forma foi possível crescer através das 

reflexões, com o auxilio da professora cooperante e orientadora 

simultaneamente com os momentos de partilha no seio do núcleo de estágio e 

de momentos informais dentro da própria escola. É inquestionável que o 

trabalho do docente é muito mais do que dar aulas, há também um  

investimento no processo reflexivo, no processo de planeamento e em inovar 

de dia para dia. 

Nesta experiência procurei contrariar a ideia defendida por Alarcão 

(1996b) que refere que Zeichner indica que o conceito de professor reflexivo se 

tornou   num   slogan   internacional   procurando   valorizar   e   beneficiar    da 
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importância de refletir no desempenho do meu sonho...Ser Professor de 

Educação Física. 

 
6.1. Os diferentes ciclos 

Evidentemente que o destaque da partilha de ambos os ciclos merece 

também ser realçada. Todos os alunos que ,por mim, passaram durante este 

meu longo caminho (EP) tiveram em parte contributo para o meu crescimento e 

desenvolvimento enquanto professor de Educação Física. Acresce que foram e 

serão sempre os primeiros alunos que guardei para sempre. Desde os alunos 

do 6º ano (Figura 6) de uma escola EB2/3 de Vila Nova de Gaia, aos alunos da 

professora cooperante do 10º e 11º ano, à minha turma de 7º ano, todas me 

proporcionaram vivências que me permitiram ter a perceção clara do quão 

diferente é ensinar os diferentes alunos de diversas faixas etárias. Neste 

sentido, mesmo com o íngreme trabalho de planeamento à diferença na 

intervenção e instrução, considero que, ao invés de muitos outros núcleos fui 

beneficiado por ter acesso aos diferentes ciclos, permitindo-me ter a 

flexibilidade pedagógica para ensinar este leque tão diversificado de alunos. 

 
Figura 6 –  Turma 2ª Ciclo 

 
 

Estas experiências em contextos tão dispares permitiu-me construir e 

responder à questão que tantas vezes foi colocada pela professora cooperante 

“que tipo de professor queres ser?”. Evidentemente que, este estágio está 

longe de me ter fornecido a minha identidade profissional. Isto porque, tal como 

refere  (Graça,  2014,  p.  44)  “  a  construção  da  identidade  profissional     do 
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professor, está longe, pois, de ser uma obra solitária de uma vontade pessoal, 

ou um processo linear de crescimento pessoal e profissional, fruto de aquisição 

de conhecimento ou acumulação de experiência”. Desta forma, fiquei a 

compreender que esta construção é um processo dinâmico, que não fica 

estagnada no tempo, alterando-se constantemente mediante as experiências 

vividas e os contextos em que estamos inseridos. Wender (1998) advoga (...) 

que a identidade é adquirida através de uma participação intencional e também 

não intencional. 

Em súmula, considero que os alunos são claramente os grandes 

impulsionadores para a construção da nossa identidade profissional, 

juntamente com o processo de reflexão, que tal como indica Beijaard et al. 

(2000, p. 750) defendem “a identidade do professor é configurada num  

“process of interpretation and re-interpretation of experiences”, que de acordo 

com Batista & Queirós (2013, p. 44) deve começar, desde logo, nos processos 

de formação inicial. 

 

6.2. Para onde vai a Educação  Física 

Este tema foi despoletado através da participação em duas sessões nas 

“noites quentes” organizadas pela APEF Porto e precisamente com o tema 

“Para onde vai...a Educação Física?”. 

Atualmente, se confrontarmos os profissionais de Educação Física sobre 

o seu entendimento da disciplina e sobre o seu futuro, o mais plausível é 

depararmo-nos com uma pluralidade de significados, de ideologias, de 

objetivos e conceções. Este cenário repleto de falta de consenso acabar por se 

constituir um dos maiores entraves para a afirmação da disciplina no sistema 

educativo. Embora tenha plena consciência que é um problema bastante 

complexo e que é um pouco como refere Graça (2015, p.13)...”Olha! Se 

esperas unanimidade, não desesperes. Podes esperar sentado pelo dia de São 

Nunca”. 

Cada vez mais se discute a necessidade da reformulação da Educação 

Física, do seu contributo para a formação integral do aluno, assim como a 

emergente necessidade de repensar e organizar as práticas. Reconhece-se 



110  

que com as mudanças profundas da sociedade a escola em geral, e a 

Educação Física são colocadas à prova. No nosso caso, a nossa disciplina é 

reconhecida como sendo uma disciplina ímpar. A educação física é única 

disciplina escolar que visa preferencialmente a corporalidade e tal como afirma 

Bento (1999, p.66) “expressa a intenção de o sistema educativo intervir na 

criação, configuração e modelação do corpo, ou de não se alhear 

completamente deste processo”. 

O aumento do valor social do desporto parece cada vez mais uma 

realidade, relacionando-se com outros sistemas da vida social. Exemplo disso  

é a relação que tem com a economia, com os meios de comunicação social, 

com o sistema de saúde, com a política, que naturalmente chega ao sistema 

educativo. Tal como refere Bento (1995), há uma desportivização da vida e  

uma vida desportiva. Sim, parece um paradoxo mas é evidente que as pessoas 

apesar de não reconhecerem o valor real da EF e do desporto em geral, na 

sociedade há pessoas que procuram objetivos completamente distintos, uns a 

competição, uns a performance, outros o aumento da qualidade de vida, outros 

apenas a socialização. Mas o valor da nossa disciplina não unicamente esse e 

tal como refere Crum (2001) continuamos a viver na EF muito em função de 

falácias geradas pelo senso comum e, desde há muito tempo, (...), que todos 

concordam que os efeitos educativos da EF na escola são vastos e vão dos 

efeitos na melhoria da condição física do aluno, aos efeitos na formação  

integral da sua personalidade, com especial relevo para a formação do seu 

caráter. 

No entanto, continuamos a viver numa sociedade de laxismo em que as 

crianças estão carregados de inércia e onde o sedentarismo ganha cada vez 

maior preponderância, tornando-se mesmo numa epidemia. Ideia que 

infelizmente se une com as politicas que têm vindo a ser implementadas, com  

a redução da carga horária e a constante desvalorização da disciplina de 

educação física. 

É tempo de dizer...Chega!!Toda a gente reconhece que a escola é a única 

instituição que tem o privilégio de chegar a todas as crianças e jovens, daí que 

a EF se encontre numa posição favorecida para contribuir para a estimulação 
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motora, para a formação desportiva e para a aquisição de valores para a 

educação e saúde. No entanto, é fundamental que os professores tenham 

plena consciência que são os elementos capitais para operar mudanças. De 

acordo com Cardoso (1996, p. 32) “os professores são detentores das 

condições determinantes para se constituírem como grupo de pressão 

desafiador de mudanças ao nível da escola e de política educativa. 

Por fim, considero que é tempo de legitimarmos a nossa disciplina e fazer 

com que as pessoas se capacitem de que a Educação Física desempenha um 

papel único e insubstituível na formação do aluno. Para além de contribuir para 

a formação integral do aluno através de aprendizagens motoras significativas 

que conduzem o aluno à competência através da ação corporal competente. 
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7. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 



 

 



 

 
 
7. Considerações Finais 

E é tempo de concluir...por mais saudades que vá sentir destes episódios 

vivenciados, chegou ao momento de deixar as últimas palavras, aquelas que 

marcam o fim de ciclo, a conclusão de um sonho. Levo todos os diferentes 

rostos com os quais me relacionei durante esta longa caminhada. Cada um 

deles, sempre com um olhar de esperança e com desejo de aprender um  

pouco mais. Foram esses rostos que iluminaram as minhas aulas e que me 

permitiram assegurar um lugar privilegiado para ensinar. 

Esta foi a possibilidade que o Estágio Profissional me ofereceu, a 

possibilidade de contribuir para a formação dos meus alunos, de contribuir para 

uma escola, para uma comunidade, de poder alargar horizontes, vivenciar 

outras perspetivas, reconstruir a minha ação, tudo isto através da disciplina que 

sempre me cativou, a Educação Física. 

Neste momento considero mais relevante destacar as vivências que 

preencheram este meu caminho, tenham sido fáceis, difíceis, tristes, mas que 

todas foram fundamentais para fazerem de mim um professor mais competente 

e desperto para dar resposta às necessidades dos alunos. Recordo  

inicialmente o projeto de formação inicial, a análise dos programas de 

educação física e a necessidade de adaptação e articulação com os restantes 

documentos orientadores. Relembro ainda o desafio de planear, dos 

condicionalismos do contexto de ensino, bem como a procura incessante para  

a sua resolução. E tudo isto, num ápice, se transformou! Neste momento, já me 

encontro naquele instante em que queria prolongar este estágio profissional, 

mas este já me fugiu das mãos. Alegre, caminho em frente. Sei que foi um  

lugar em constante mutação, onde a busca pela excelência e pela perfeição da 

competência profissional é incessante. Mas, este caminho não finda aqui! 

Tenho noção que aprendi, todos os dias eram uma página vazia que foi sendo 

escrita pelos alunos, por tudo aquilo que vivenciava com eles. Lado a lado 

fomos tornando uma Educação Física mais rica, com o desenvolvimento das 

capacidades motoras, desenvolvimento da técnica, desenvolvimento da 

autonomia, da criatividade, do respeito pelo outro e da cooperação. Nenhum 
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caminho se faz sozinho. Não somos seres que somos criados no vazio, é com 

partilha de conhecimentos e vivências que perspetivamos novas ideias e  

planos de melhoria para tornar a Educação Física como uma disciplina singular 

no ato de cultivar os alunos. 

Foi assim, juntamente com o meu núcleo de estágio e com a comunidade 

escolar, que o meu desenvolvimento profissional se foi construindo, ganhando 

corpo e forma. A passagem por aquela escola situada em Vila Nova de Gaia  

foi, sem sombra de dúvidas, carregada de momentos inesquecíveis. 

Inicialmente, e mesmo com a formação e experiência que usufruía, esta 

experiência, esta oportunidade de errar, fez-me aperceber que sempre que 

somos persistentes na obtenção de determinado objetivo, ultrapassamos todos 

os obstáculos que nos surgem. A constante preocupação em aperfeiçoar a 

minha prática, a necessidade de refletir, de me questionar e justificar as minhas 

opções junto da minha professora orientadora, da professora cooperante e até 

dos meus colegas de estágio deram maior significado ao trabalho realizado. 

Contudo, reconheço que o volume de trabalho fez com que alargasse o 

meu leque de conhecimento, apesar de ter sido desgastante, mas com a 

certeza que faz de mim hoje um professor mais competente e conhecedor e 

perfeitamente adaptado às exigências do atualidade. 

Terminada esta caminhada espinhosa, consigo clarificar que me permitiu 

descobrir quem eu era, quem sou e quem quero ser. Porém, e perfeitamente 

consciente que a profissão docente está lotada, aguardo ansiosamente pela 

oportunidade de um dia poder ensinar, incentivar, educar e fazer a diferença, 

enquanto professor. Para já, este desafio, este caminho foi o mote para o 

sonho, para aquele desejo enorme, de hoje poder dizer com orgulho...Sou 

Professor. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1 – Planeamento Anual 
 

Anexo 1 – Planeamento Anual 
 
 
 
 

 Janeiro Fevereiro Março 

1  
 
 
 

FÉRIAS 

D  D  

2  
 
 
 
 
 

I3 

  
 
 
 
 
 
E 

 

3   

4 Fut 11 e 12 - 52/53 + CF  
Voleibol 10,11 - 62/63 + CF 

5  
 
 
 

I
 
2 

   

6  AS Fut 13 - 54 + CF  
Voleibol 12 - 64 - CF 

7 AD Fut 1 e 2 - 40/41 + CF S  S  

8  D  D  

9 Fut 3 - 42 + CF  
 
 
 
 
 

E 

  
 
 
 
 
 
I1 

 

10 S    

11  
D 

 Voleibol 3,4 - 55/56 + Dança  
Voleibol 13,14 - 65/66 - Dança 

12  
 
 
 
 

I
 
2 

   

13  Voleibol 5 - 57 + Dança  
Voleibol 15 - 67 - Dança 

14 AD Voleibol 1,2 - 43/44 + 
CF 

S   
S 

 

15  D  D  

16 Fut 4 - 45 + CF 
 
 
 
 
 
 

E 

 
 
 

Férias Carnaval 

 
 
 
 
 
 
I1 

 

17 S   

18 D   
Voleibol 16,17 - 68/69 

19  
 
 
 
 

I
 
3 

   

20  Voleibol 6 - 58 + CF  
AS Voleibol 18 - 70 

21 Fut 5,6 - 46/47 + CF S   

22  D  

23 Fut 7 - 48 + CF  
 
 
 
 

E 

 

24 S   

25 D  Voleibol 7,8 - 59/60 + CF 
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Anexo 2 - Módulo 8 de Voleibol 
 
 
 Dia	 14'01	 11'02	 13'02	 20'02	 25'02	 27'02	 04'03	 06'03	 11'03	 13'03	 18'03	 20'03	  

 
 
 
 

Objetivos	
do	MED	

 
 
 
 
 

Objetivos	Conteúdos	

Duração	/	Espaço	 90	–	I1	 90	–	I1	 45	–	I1	 45	–	I1	 90	–	I1	 45	–	I1	 90	–	I1	 45	–	I1	 90	–	I1	 45	–	I1	 90	–	I1	 45	–	I1	
Número	da	Aula	 43	e	44	 55	e	56	 57	 58	 59	e	60	 61	 62	e	63	 64	 65	e	66	 67	 68	e	69	 70	
Número	da	Sessão	 1	e	2	 3	e	4	 5	 6	 7	e	8	 9	 10	e	11	 12	 13	e	14	 15	 16	e	17	 18	

Material	 Bolas,	Sinalizadores,	Coletes,	apitos,	

Normas	de	
Segurança	

Apenas	o	material	necessário	deverá	permanecer	no	espaço	de	aula;	
Respeitar	a	integridade	física	dos	colegas.	

 
Fases	da	época	

 
Pré'epoca	

 
Época	desportiva	

Evento	
culminant	

e	

 
H

ab
ilid

ad
es

 M
ot

or
as

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica 

Posição 
fundamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD 

  
To

rn
ei

o 
am

ig
áv

el
 - 

AD
 

 
Coloca&se	debaixo	

da	bola:	
Contata	a	bola	

acima	da	cabeça.	
Ex:Jogo	

Cooperação	1x1	

 
 
Direcionar	
o	passe	

para	junto	
da	rede	

 
 
 
Jogo	de	Cooperação	de	

2x2	

 

1ª
	Jo

rn
ad
a	

&	A
F	

 
 
 

Integrado	nas	SA.	

 
2ª
	Jo

rn
ad
a	

&	A
S	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torneio	Final	
Entrega	de	
prémios.	

 
Pré	'	Época	

O	 aluno	 mantém	 um	 equilíbrio		
instável	 para	 favorecer	 o	
deslocamento	

Deslocamentos  - Familiarização	
com	o	MED.	
Definição	das	
equipas,	dos	
papéis	a	

desempenhar.	
Desenvolver	a	
identidade	de	
cada	uma	das	

equipas.	
Realização	de	
pequenas	

competições.	
Responsabilizaç	
ão	dos	alunos	
nos	diferentes	

papéis.	

O		aluno		desloca&se		de		forma		rápida,	
parando	em	equilíbrio.	

 
Passe  O	 aluno	 coloca	 o	 corpo	 por	 baixo	 da	

bola	 e	 realiza	 a	 extensão	de	 todos	 os	
segmentos	corporais.	

 
 
 
 
 
 

Serviço por baixo 

  

Executar	o	
moviment	
o	de	trás	
para	a	
frente.	
Ex:	Jogo	

de			
Cooperaçã	

o	

 
 
 
 
 
 

Integrado	nas	SA.	

 
 
 
 
 
 

Integrado	nas	SA	

  
 
 
 
O	aluno	 larga	a	bola	momentos	antes	
de	esta	ser	batida	e	bate	com	a	palma	
da	 mão	 estendida,	 que	 deve	 estar	
dura.	

 
Manchete      Orientar	

para	o	
alvo	

Coordenar	
MS	e	MI	

 Época	
Desportiva	

O	aluno	toca	a	bola	com	os	antebraços	
e	utiliza	todo	o	corpo	na	execução.	

 
 
 
 
 
 
 
 

Tática 

Abrir espaço  Variar	o	local	de	queda	
da	bola.	      - Realização 

de situações 
de      

aprendizagem 
para 

aperfeiçoar a 
técnica e a 
tomada de 
decisão. 

Introdução de 
competições 
mais formais. 

O	aluno	ocupa	o	espaço	oportuno	
para	intervir.	

 

Prosseguir 
  Envio	de	

2º	bola	
após	
ataque	

 

Integrado	nas	SA.	
    

O	aluno	dá	continuidade	ao	jogo,	após	
um	ataque	quer		no	serviço.	

 
 

Noção Recebedor / 
Não Recebedor 

   Não	recebedor,	avança	
para	a	rede.	
Comunicação.	

Ex:	Exercício	Analítico	e	
Jogo	de	Cooperação	

2x2	

   
 
 
 
Jogo	
de	
2x2	

 
O	aluno	responsabiliza&se	por	um	

determinado	espaço	e	comunica	com	
o	colega	para	definir	o	recebedor	e	

não	recebedor.	

 
Ajustamento    Adequar a posição 

corporal à trajetória 
da bola. 

  
Jogo de 

Cooperação 
de 2x2 

Evento	
Culminante	

O	aluno	adequa	a	posição	do	corpo	à	
trajetória	da	bola.	

Transição      Após 
contato, 

Celebração 
final da época. 

O	aluno	estabiliza	uma	nova	posição	
de	ação.	
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Ps
ic
os
so
ci
ai
s	

 
 
 
 
 
 
 
           estabiliza 

nova 
posição 

para agir. 

    Apuramento 
da     

classificação 
final. Entrega 
de prémios. 

 

Fi
sio

lo
gi
a	
do

	
tr
ei
no

	e
	

co
nd

içã
o	
fís
ica

	 Resistência	Anaeróbia	  
 
 

Conteúdos	trabalhados	de	forma	indirecta	através	das	situações	de	aprendizagem	propostas.	

 
 

O	aluno	desenvolve	as	capacidades	inerentes	à	
modalidade	de	voleibol.	

Força	Inferior	
Velocidade	de	reação	

Diferenciação	cinestésica	
Orientação	espacial	

Equilíbrio	

 
Cu

ltu
ra
	D
es
po

rt
iv
a	  

 
Regras	

  

Formas	de	jogar	a	bola	/	Bola	
fora	

Faltas	no	
serviço	/	
rotação	do	
serviço	

Nº	de	
toques	/	
Dois	

toques	/	
Transporte	

 
Violação	da	

rede	e	da	linha	
divisória	

 

Aplicação	de	todas	as	regras	anteriormente	aprendidas,	quer	nas	situações	
de	treino,	quer	nas	competições.	

O	aluno	conhece	e	aplica	as	regras	de	jogo	nos	
momentos	competitivos.	

Sinalética	   
Bola	Dentro	e	bola	Fora	 Autorização	

Serviço	
Dois	

toques	

 
Toque	na	Rede	

 
Aplicação	da	sinalética	quando	exercem	a	função	de	arbitro.	

O	aluno	realiza	a	sinalética	correspondente	à	
situação	ocorrida	em	jogo.	

 
Co

nc
ei
to
s	

Autonomia	 O	aluno	é	autónomo	na	realização	das	tarefas	propostas;	

Respeito	 O	aluno	respeita	quer	os	colegas	de	equipa,	quer	os	restantes	elementos	da	turma;	

Espírito	Desportivo	e	Cooperação	 O	aluno	coopera	com	os	colegas	de	equipa	para	alcançar	os	objetivos	propostos	e	revela	fair&play	durante	as	competições	

Responsabilidade	 O	aluno	cumpre	todas	as	tarefas	propostas	pelo	professor	ou	pelos	colegas.	

Inclusão	 O	aluno	integra	todos	os	colegas	de	equipa,	nas	diferentes	tarefas	propostas.	
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Anexo 3 - Plano de Aula 
PLANO DE AULA 

 
PROFESSOR: NUNO PEREIRA 
UNIDADE TEMÁTICA: VOLEIBOL 
FUNÇÃO DIDÁTICA: INTRODUÇÃO DA NOÇÃO DE RECEBEDOR E NÃO 
RECEBEDOR. ZONAS DE RESPONSABILIDADE E COMUNICAÇÃO. 
Sessão Nº  9 e 10 de 18 

AULA Nº 62/63 
ANO: 7º 

TURMA: F 
Nº DE ALUNOS: 17 

DATA: 04/03/15 
HORA: 8:20 ÀS 09:50 

DURAÇÃO: 90 MIN 
DURAÇÃO ÚTIL: 75MIN 

LOCAL: INTERIOR 1 

MATERIAL: 
• 10 Bolas 
• Sinalizadores 
• Coletes 

O
bj

et
iv

os
 

G
er

ai
s:

 

Voleibol 
Habilidades Motoras: Introdução da noção de recebedor e não recebedor. Zonas de responsabilidade e comunicação. 
Cultura Desportiva: Promover o conhecimento da regras de toque e violação da rede. 
Conceitos Psicossociais: Promover a cooperação, a autonomia, respeito e a inclusão. 
Condição Física: Promover a resistência anaeróbia, força inferior, velocidade de reação, diferenciação cinestésica e orientação espacial. 

 
 ! 

OBJETIVOS 

COMPORTAMENTAIS 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM COMPONENTES CRÍTICAS 

ORGANIZAÇÃO ALUNO / 
PROFESSOR 

P
A

R
TE

 IN
IC

IA
L 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

O aluno realiza autopasse e passe 

para o colega que se encontra em 

frente. 

1. Ativação Geral 

Os alunos encontram-se divididos pelas equipas e 

dentro da sua equipa dividem-se em três sub grupos  de 

2 elementos. Fazem autopasse e passe, mantendo a 

bola o maior tempo possível sustentada. 

Nível Introdutório: 

-  Colocar as mãos com os dedos bem 
afastados, em forma de triângulo, acima 

da cabeça. 
Nível Elementar: 

- Colocar todo o corpo por baixo da bola 
no momento do toque. 

- Utilizar o vosso corpo todo 
- Direcionar os apoios para o aluno que se quer 

enviar a bola. 

 
O professor circula pelos 

diferentes grupos. 

Os alunos organizam-se  

em 3 equipas. Daí resultam 

3 sub equipas de 2 

elementos. 

P
A

R
TE

 F
U

N
D

A
M

E
N

TA
L 

 
 
 
 

20 

 
 
 

O aluno recebe a bola para próximo  

da rede. 

2. Passe e Deslocamento 

Um aluno executa o serviço para o campo adversário, o 

receptor procura colocar a bola alta e para  junto  da 

rede. O passador executa o 2º toque e o aluno que 

realizou a receção, executa o 3º toque para o servidor. 

Os alunos deverão trocar as funções após realizarem 

cinco serviços. 

 
 

Deslocamento: 

Deslocar até ao ponto de queda da bola. 

Passe: 

Orientar a receção para junto da rede 

 

O professor circula pelos 

diferentes grupos. 

Os alunos organizam-se  

em duas sub equipas de 3 

elementos. 
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20 

 
 
 
 

O aluno não recebedor desloca-se 

para junto da rede para realizar o 2º 

toque e comunica dizendo “minha”. 

3. Noção Recebedor e Não Recebedor 

Na mesma estrutura do exercício anterior, mas agora os 

alunos encontram-se os dois disponíveis para receber 

na sua zona de responsabilidade. O aluno que não 

recebe a bola, dirige-se para junto da rede para  

executar o 2º toque enquanto o recebedor após ter dito 

minha, prepara-se para realizar o 3º toque passando a 

bola para o servidor. Os alunos deverão trocar as 

funções após realizarem cinco serviços. 

 
 
 
 

Recebedor: 

Comunicar e avançar para realizar o 3º toque. 

Não Recebedor: 

Avançar para a rede e realizar o 2º toque. 

 
 
 

O professor circula pelos 

diferentes grupos. 

Os alunos organizam-se  

em duas sub equipas de 3 

elementos. 

 
 
 

24 

 
O aluno recebedor comunica, recebe  
a bola e envia-a para o passador e 
prepara-se para realizar o 3º toque. 
O não recebedor avança para a rede e 
realiza o 2º toque. 

4. Jogo de Cooperação 
Os alunos em situação de jogo de cooperação deverão 

contabilizar o número de vezes que o recebedor diz 
“minha” no momento da receção e o número de vezes 

que o não recebedor. 
Haverá troca de funções de 3 em 3 minutos. 

 
Recebedor: 

Comunicar e avançar para realizar o 3º toque. 

Não Recebedor: 

Avançar para a rede e realizar o 2º toque 

O professor circula pelos 

diferentes grupos. 

Os alunos organizam-se 
em duas sub equipas de 3 

elementos. Cada sub 
equipa tem um observador. 

P
A

R
T

E
 F

IN
A

L
  

 
1´ 

 
O aluno deve estar atento à instrução 

do professor. 

 
 

Pequena reflexão acerca da aula . 

 

Coloquem as vossas dúvidas. 

 
Os alunos ficam sentados 
em frente ao professor. 

 

Sumário: Introdução da noção de recebedor e não recebedor. Definição das zonas de responsabilidade e comunicação. 
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Anexo 4 - Ficha de Caraterização Individual 
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Anexo 5- Questionário Sociométrico 

Nome   

Nº   

Data   

Ano/turma   

 
 

Lê com atenção o que é solicitado e responde ao questionário, sem emitir 

quaisquer comentários com os colegas. 

1. Quais são, dos(as) teus colegas de turma, aqueles(as) com quem, se 

pudesses escolher, preferias trabalhar? 

(Indica quantos quiseres, escrevendo os nomes por ordem de 

preferência e começando por aquele ou aquela com quem gostarias 

mais de trabalhar) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Quais são, dos(as) teus colegas de turma, aqueles(as) com quem, se 

pudesses escolher, preferias não trabalhar? 

(Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem e 

começando por aquele ou aquela com quem gostarias menos de 

trabalhar). 
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3. Escreve o nome dos colegas que pensas que te escolheram para 

integrar a sua equipa na 1ª pergunta. 

(Escreve  o  nome  dos(as)  colegas  que  pensas  que  referiram      que 

gostariam de trabalhar contigo). 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Calcula aqueles(as) que indicaram o teu nome na 2ª pergunta. 

(Escreve o nome dos(as) colegas que pensas que referiram que não 

gostariam de trabalhar contigo.) 
 

 
 
 
 
 
 

5. Quais  são,  dos(as)  teus  colegas  de  turma,  aqueles(as)  com    quem 

gostas mais de conviver ou encontrar nos teus tempos livres. 
(Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de 

preferência e começando por aquele ou aquela com quem te dás mais 

ou gostas mais de te encontrar nos tempos livres.) 
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6. Quais são, dos(as) teus colegas de turma, aqueles(as) com quem não 

gostas de conviver ou te encontrar para passar os teus tempos 

livres. 

(Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de 

preferência e começando por aquele ou aquela com quem gostas 

menos de te dar ou encontrar nos tempos livres.) 
 

 
 
 
 
 
 

7. Calcula aqueles(as) que te escolheram na pergunta nº 5. 

(Escreve o nome dos(as) colegas que pensas que referiram que gostam 

de conviver e passar os seus tempos livres contigo). 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Calcula aqueles(as) que indicaram o teu nome na pergunta nº 6. 

(Escreve o nome dos(as) colegas que pensas que não te escolhem 

para conviver ou passar os seus tempos livres). 
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9. Quem é o melhor aluno da turma?    
 
 

10. Quem é o líder da turma?   
 
 
 

11. Quem é o melhor aluno a educação física, ou seja, o que tem maior 

predisposição para a prática desportiva? 
 

 
Obrigada pela colaboração!! 



 

 
 
Anexo 6 – Adaptação do GPAI 
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Anexo 7 - Teste Sumativo 
 
 

 
 

ESCOLA S/3 ARQUITETO OLIVEIRA FERREIRA 
ANO LETIVO 2014/2015 – 2º PERÍODO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – TESTE DE AVALIAÇÃO – 7ºF 
Educação Física - Avaliação de Conhecimentos 

 

 
 

 
Nome   Nº  Data:  
Classificação  Enc. De Educação     

A Professora 

Grupo I – Futebol (35 Pontos) 
1. Assinala as afirmações que consideras verdadeiras com um V e as falsas com um F. (12 

Pontos) 

a) No futebol de onze, cada equipa é constituída por onze jogadores efetivos e cinco 

suplentes. 

b) No final do jogo não pode haver empates. 

c) Durante o jogo, não é permitido que nenhum jogador contate a bola com as mãos ou 

com os braços. 

d) O pontapé de canto ocorre sempre que a bola sai pela linha final, tocada em último  

lugar, por um atacante. 

e) É pontapé de baliza sempre que a bola sai pela linha final, tocada em último lugar, por 

um atacante. 

f) É considerada bola fora, apenas, quando a bola ultrapassa completamente a linha  

lateral ou final. 

2. Assinala a resposta mais correta, circundando a letra correspondente à frase que melhor 

completa a situação apresentada.  (12 Pontos) 

2.1. Quando o atacante com bola não possui nenhum opositor direto, deve: 

a) Progredir em direção à baliza adversária. 

b) Rematar, se estiver em posição vantajosa. 

c) Passar a bola a um companheiro que se encontra desmarcado e mais próximo da 

baliza. 

d) Todas as opções anteriores estão corretas. 

F 

F 

F 

F 

V 

V 
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2.2. Nas aulas, para além dos jogos reduzidos, chegamos ao jogo formal de 5x5. Nessa 

estrutura jogamos da seguinte forma: 

a) Um guarda redes, dois atacantes e dois laterais. 

b) Dois atacantes, um defesa e um suplente. 

c) Um atacante, dois laterais e um defesa. 

d) Um guarda redes, um defesa, dois laterais e um atacante. 
 
 

2.3. Quando estás a defender em inferioridade numérica deves: 

a) Aproximar-te rapidamente do portador da bola. 

b) Marcar o adversário que se encontra mais próximo da baliza. 

c) Atrasar o momento de decisão do portador da bola, protegendo a tua baliza e 

aguardando que venha um colega ajudar-te. 

d) Controlar a bola. 
 

3. Preenche o espaço em branco com a palavra correta. (11 Pontos) 

a) Quando estás a defender não deves manter os pés  . 

b) Na condução da bola deves manter a bola do teu pé condutor. 

c) Os passes são realizados predominantemente com a parte ou 

   do pé. 

Grupo II – Voleibol (65 Pontos) 

1. Assinala as afirmações que consideras verdadeiras com um V e as falsas com 

um F. (15 Pontos) 

a) Um jogo de voleibol tem a duração de 90 minutos. 

b) Uma equipa apenas conquista um ponto quando ganha uma jogada. 

c) Um jogador no voleibol não pode dar dois toques consecutivos. 

d) O serviço pode ser realizado atrás da linha final, em qualquer parte. 

e) O passe deve ser ser realizado com as mãos em triângulo e abaixo da 

cabeça. 

2. Preenche o espaço em branco com a palavra correta. (15 Pontos). 
 

Em cada jogada, a equipa pode dar, no máximo toques, antes de 

enviar a bola para a equipa adversária. 

O gesto técnico que é utilizado para receber bolas baixas e que é executado com 

os antebraços unidos e em extensão, é chamado  . 

F 
F 
V 
V 
F 
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A forma de jogo que foi ensinada nas aulas de voleibol   foi de  x e x 

        .  Durante  o  jogo  de  2x2,  o  jogador  recebedor      deve  dizer  , 

assumindo que dará o 1º toque e a fazer com que o jogador não recebedor se  

movimente de forma a continuar a jogada. 

 
3. Enuncia 3 regras do voleibol. (15 Pontos) 

 
 
 
 

4. Indica a que corresponde cada uma das sinaléticas representadas nas imagens: 

(5 pontos) 

4.1.   4.2.   

5. Na figura abaixo encontra-se representado um campo de voleibol. (15 pontos) 
a) Desenha, no campo, a tua equipa e a adversária, imaginando que  

estás a jogar 2x2. 
b) Assinala  os diferentes locais onde podes executar o serviço. 

 

c) Na figura abaixo coloca agora uma equipa a servir e outra a receber. 
Desenha o jogador A como recebedor e o jogador B na posição de não 
recebedor. 

 

4 
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Anexo 8 - Resultados Questionário Sociométrico 
 
 
 
 
 

Pergunta 9 – Aluno equipa verde 
apontado como o melhor aluno 
da turma por unanimidade 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 10 – aluno equipa rosa, 
apontado como líder da turma 

Pergunta 11 – aluno equipa 
vermelha apontado como um dos 
melhores alunos a EF 

 

  

Pergunta 1 – aluno equipa verde 
apontado como um dos alunos 
com quem mais gostavam de 
trabalhar 
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Anexo 9 - Cartaz Torneio Voleibol 3º Ciclo 
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