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RESUMO 

 
 

O Estágio Profissional assume-se como o último patamar da formação inicial. 

Revela ser um ano fundamental no percurso académico de futuros docentes, 

uma vez que são usados os conhecimentos académicos previamente 

adquiridos, em contexto real de prática pedagógica. Ao longo do ano o 

estudante-estagiário é confrontado com as suas expectativas e diversos 

desafios que vão certamente por à prova as suas convicções acerca do ensino. 

A reflexão realizada em torno da ação pedagógica e das temáticas inerentes à 

prática, vão ser decisivos na construção da identidade docente e 

desenvolvimento de competências profissionais. Este documento retrata o meu 

percurso enquanto estudante- estagiária e as dificuldades encontradas, bem 

como o processo de reflexão e tomada de decisões relativas ao ensino. O 

relatório está organizado em seis capítulos: o primeiro, designado por 

“Introdução”, contextualiza o documento; o segundo, “Enquadramento 

Pessoal”, onde constam as motivações que me levaram a escolher esta 

profissão e expectativas iniciais relativas ao ano de Estágio Profissional; o 

terceiro capítulo, “Enquadramento Institucional”, caracteriza o contexto onde se 

concretizou o Estágio Profissional; o “Enquadramento Operacional” é o quarto 

capítulo e está dividido em três áreas (a “Área 1 – Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem” reflete acerca da conceção e planeamento do 

ensino a vários níveis, a “Área 2 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade” descreve as atividades extracurriculares nas quais me envolvi ao 

longo do ano letivo e, a “Área 3 – Desenvolvimento Profissional” onde constam 

momentos que contribuíram para a minha formação); o capítulo cinco apresenta 

o “Estudo de Investigação” alusivo às questões do clima motivacional nas aulas 

de educação Física; por fim, o sexto capítulo contém uma reflexão final acerca 

do ano de Estágio Profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FISICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM; REFLEXÃO; PRÁTICA 

PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA; CLIMA MOTIVACIONAL. 
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ABSTRACT 

 
 

The practicum is assumed as the last level of initial training. It proves to be a 

fundamental year in the academic career of future teachers, since the academic 

knowledge previously acquired is applied, in a real context of pedagogical 

practice. Throughout the year the student-trainee is confronted with 

expectations and various challenges that will certainly test beliefs about teaching. 

The reflection about the pedagogical action and the themes inherent to the 

practice will be decisive in the construction of the teaching identity and the 

development of professional competences. This document portrays my trajectory 

as a student-trainee and the difficulties encountered, as well as the process of 

reflection and decision-making regarding teaching. The report is organized into 

six chapters: the first, called "Introduction", contextualizes the document; the 

second, "Personal Framing", includes my motivations that led me to choose this 

profession and initial expectations regarding the Professional Internship year; the 

third chapter, "Institutional Framework", characterizes the context in which the 

Professional Internship took place; the "Operational Framework" is the fourth 

chapter and is divided into three areas (“Area 1 - Organization and Management 

of Teaching and Learning”, reflects on the design and planning of multilevel 

education, “Area 2 - Participation in School and Relations with the Community”, 

describes the extracurricular activities in which I have been involved during the 

school year, and “ Area 3 - Professional Development “, which includes moments 

that contributed to my training); Chapter Five presents the "Research Study" 

allusive to the issues of the motivational climate in physical education classes; 

Finally, the sixth chapter contains a final reflection on the Professional Internship 

year. 

 
KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP; 

TEACHING-LEARNING PROCESS; REFLECTION; CONTEXTUALIZED 

PEDAGOGICAL PRACTICE; MOTIVATIONAL CLIMATE. 
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1- Introdução 

 
 

O ano de Estágio Profissional (EP) é um ano que inclui o cumprimente de 

várias tarefas. 

No âmbito do segundo ano de Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, é requisito obrigatório a realização do Relatório 

EP. O relatório assume uma função reflexiva dessas tarefas vivenciadas ao 

longo do ano letivo 2016/2017. 

Assim, o relatório é o testemunho da concretização de um sonho de longa data, 
ser professora de Educação Física. 

 
O EP apresenta-se como um cenário completamente novo para o estudante- 

estagiário. São inúmeros os desafios que o mesmo tem de enfrentar para 

construir a sua identidade docente. 

A prática pedagógica supervisionada é o local ideal para a construção da 

identidade profissional. É nesse contexto que o estudante-estagiário encontra a 

possibilidade de experimentar, errar, reinventar e aprender. O caminho para a 

docência vai-se desenvolvendo na procura constante da estabilidade dentro da 

“instabilidade” que caracteriza o processo educativo. 

A orientação tanto do professor orientador, como do professor cooperante é 

essencial para a correta formação do estudante-estagiário. No entanto, o 

mesmo deve procurar ser uma pessoa ativa no seu percurso formativo através 

de práticas reflexivas e críticas. 

No seguimento deste documento constam alguns dos tópicos que foram alvo de 

reflexão profunda nos vários momentos do EP. 

O relatório de estágio encontra-se dividido em seis capítulos: o primeiro diz 

respeito ao enquadramento pessoal, onde consta a história do meu percurso 

pessoal e profissional, bem como as minhas expectativas iniciais em relação ao 

EP; no capítulo dois consta o enquadramento da prática, ou seja a 

contextualização do envolvimento onde se realizou a ação educativa; o terceiro 

capítulo (realização da prática profissional) está subdividido em quatro grandes 
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temas: a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino; as 

ações promovidas no intuito de fortalecer os laços com a comunidade educativa 

e a, fazem parte do quarto capítulo; no quinto capítulo é apresentado o projeto 

de investigação desenvolvido durante o EP; por fim, são tecidas breves 

considerações acerca da minha passagem pelo EP. 
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2- Enquadramento Pessoal 

 
 

2.1 “Sou o que sou porque todos nós somos” 
 

Não é fácil escrever uma biografia em poucas páginas, nem atingir este ponto 

de distanciamento em que conseguimos descrever quem somos, estando tão 

por dentro da personagem. 

Quero começar esta apresentação por dizer que não nos podemos retratar como 

seres estanques, congelados num determinado momento da vida. Somos a 

pessoa que um dia fomos, o que mostramos ser no presente e o que 

tencionamos ser no futuro. 

Acredito que somos um produto de combinações genéticas em interação com 

um determinado meio e que as nossas experiências se encarregam de nos 

moldar ao longo da vida. Não quero com isto, dizer que sou incoerente com a 

pessoa que fui no passado. Cada um de nós, seres humanos, tem a sua receita 

base, a sua identidade base, mas as nossas vivências vão ser decisivas na 

formação do EU. A essência mantém-se, mas a pessoa aprende, progride, 

alarga os seus horizontes. 

Sou filha única, o que significa que lá em casa somos três. Não tendo irmãos 

todas as atenções, preocupações e mimos foram direcionados para mim. Fui e 

sou a menina dos olhos dos meus avós paternos, pois sou a única neta. Do lado 

da minha mãe os netos já não se contam pelos dedos e a família é mais 

numerosa. 

Tudo isto para dizer que o facto de ser filha única teve uma grande influência no 

desenrolar da minha vida. Não que me identifique com todas as características 

associadas a este estereótipo, muito pelo contrário. Desde cedo e tendo sido 

criada com a minha prima mais nova, tentei contrariar alguns dessas 

características. Gosto mais de dar do que receber, não me considero uma 

pessoa invejosa. Gosto de estar rodeada de pessoas, dividir, partilhar e adora-

las como se fossem minhas. Por outro lado, reconheço que gosto de ter os 

meus momentos de isolamento e introspeção. Estou convicta em afirmar que 

mais difícil do que refletir é trazer- me de volta à realidade. Esta característica 
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pode ser uma particularidade positiva pois, por vezes a reflexão ajuda-me a 

encontrar soluções e novas estratégias para atingir determinadas metas. Por 

outro lado, a reflexão cria-me muita incerteza e, apesar da dúvida ser um motor 

para o desenvolvimento pessoal, por vezes retrai-me por pensar que estou 

constantemente errada. Algo que tenho vindo a trabalhar. 

Confesso que sempre fui mimada pelos meus pais ao ponto de ter tudo aquilo 

que precisava. Sempre privilegiei de uma boa educação desportiva. A minha 

mãe, apaixonada pela sua profissão (professora de Educação Física), desde que 

me lembro está ligada à área do fitness e o meu pai, ex-jogador de futebol e, 

durante vários anos treinador de futsal. Ambos insistiram em proporcionar-me 

um variado leque de experiências no mundo desportivo. Foram pais de corpo 

inteiro. Levavam-me a passear e a explorar a natureza; removeram-me as boias 

na piscina do Zoomarine aos quatro anos de idade e ensinaram-me a dar as 

minhas primeiras braçadas; outras vezes, levavam-me a andar de bicicleta, e a 

pedalar em subidas que pareciam não ter fim; jogavam badminton comigo na 

garagem, onde o separador de cimento entre os condomínios servia de rede. 

Acima de tudo foram pais presentes. Acompanharam-me para todo o lado, 

levaram-me a todos os treinos, estavam presentes nos momentos de competição 

e deram-me liberdade para fazer as minhas escolhas desportivas. 

No que diz respeito ao meu percurso desportivo, pode dizer-se que a minha 

curiosidade foi até onde os meus pais me permitiram. Os meus primeiros passos 

não oficiais foram nas artes marciais, mais precisamente na capoeira, durante 

três anos. Porém, o meu primeiro registo oficial no desporto deu-se mais tarde 

no basquetebol, no Clube de Propaganda e Natação, em Ermesinde. Após dois 

anos de prática, decidi que a minha curiosidade não tinha parado por ali e optei 

por experimentar outra modalidade. 

A entrada na patinagem deu-se por influência da minha melhor amiga. Durante 

seis anos desenvolvi competências a nível postural, que se têm demonstrado 

fulcrais até hoje. Para além disso foi também uma etapa fundamental na 

aquisição de valores como a persistência, superação e controlo de emoções. 
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Paralelamente ao desporto federado, consegui conciliar os meus horários com o 

desporto escolar, onde aprofundei os meus conhecimentos no badminton e no 

voleibol. O meu desempenho nestas áreas deu alguns frutos. Fui apurada duas 

vezes consecutivas para campeonatos regionais de badminton e conquistei o 

segundo lugar a nível nacional em duplas de voleibol, com a minha companheira 

de EP. O contacto com pessoas de diferentes realidades durante as provas 

revelou-se um aspeto relevante no meu processo de socialização, bem como no 

desenvolvimento da minha personalidade. 

Cada uma das modalidades me proporcionou momentos ótimos e cada uma me 

transmitiu lições motoras e valorativas que, de certeza, tiveram um grande 

impacto na minha formação. Contudo, nenhuma delas me apaixonou como a 

dança. 

A dança saciou-me a sensação de curiosidade. Não deixei de querer 

experimentar outras coisas. Apenas deixei de ter curiosidade de desistir para 

experimentar algo. Sei que pertenço à dança, que ela faz parte da minha base e 

que já não posso ser eu, sem ela. Desde dois mil e nove que faço parte de um 

grupo de hip hop, em Leça da Palmeira, a Just Dance School. Competir 

juntamente com sete meninas que são agora a minha segunda família é o que 

me faz sentir realmente realizada e feliz. O hip hop trouxe um valor acrescentado 

à minha vida. Mais do que troféus e pódios, trouxe-me momentos impensáveis 

e sensações únicas. Os treinos e jantares fora de horas; a disciplina, a tolerância 

que desenvolvemos umas com as outras; o respeito, a responsabilidade e o 

compromisso; a elevada quantidade de biofreeze partilhado para encobrir as 

dores musculares; o sacrifício que fazemos muitas vezes em abdicar de 

momentos em família, para nos aperfeiçoarmos enquanto dançarinas; a 

dedicação e o espírito de equipa, são princípios que só se encontram no 

desporto e que ficam marcados na nossa história. 

Em suma, em primeiro lugar a prática de exercício física foi uma imposição dos 

meus pais; depois, veio como necessidade de socialização, interação e por 

influência do grupo de amigos; atualmente o desporto faz parte de mim, da minha 

identidade. 
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E neste momento coloca-se a questão “Porquê a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto?”, à qual eu respondo “Não é óbvio?”. O meu interesse 

não fica só pelo desporto, há inúmeras matérias que me fascinam: história, 

arqueologia, ciências, turismo. Mas o desporto é-me algo intrínseco e não estaria 

a ser fiel a mim mesma se não optasse por esta área. A Faculdade deu-me muito. 

Deu-me conhecimento sustentado, apresentou-me o pensamento crítico, trouxe- 

me amizades para a vida e realçou em mim uma abertura a desafios e procura 

de respostas que não me era familiar. 

Apresento-me agora com mais formalidade. Sou a Márcia Filipa da Silva 

Almeida, tenho vinte e três anos. Um dia na praxe ensinaram-me algo que para 

mim fez sentido de imediato “Sou o que sou porque todos nós somos”. Desde aí 

compreendi que todas as minhas vivências no desporto e fora dele me 

influenciaram de alguma maneira e por conseguinte, me tornaram na pessoa que 

sou hoje. Todas estas circunstâncias me trouxeram até ao Mestrado de Ensino 

e até à Escola Secundária de Águas Santas, onde realizei o meu EP, no ano 

letivo de 2016/2017. 

 

 
2.2 Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

 
“O que se espera enquanto se espera”1

 

 

 
A minha mãe acabou o curso de Educação Física no ano letivo de 2005/2006. 

Uma vez que nessa altura tinha onze anos de idade, lembro-me vagamente do 

ano de EP dela. Não foi um ano fácil, ficou sobretudo marcado pela memória das 

angústias, dificuldades de relacionamento com o Núcleo de Estágio (NE) e noites 

mal passadas. Como resultado disso, estive algum tempo a sofrer por 

antecipação. Sabia que se avizinhava um ano muito trabalhoso, por outro lado 

esperava um momento de aprendizagens significativas. Como enaltece Almeida 

et al. (2015), o ano de EP é um período de transição entre a teoria e a prática, 

 

1 Título de um filme produzido por Kirk Jones, estreado em 2012. 
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marcado por dúvidas e tensões combinada com aprendizagens intensas. 

As expectativas manifestaram-se logo no momento de candidatura para as 

escolas cooperantes. Tentei recolher o máximo de juízos e dados acerca das 

escolas que a listagem apresentava. A partir das opiniões reunidas direcionei a 

minha escolha. 

Expectava uma escola com um bom ambiente profissional. Mais do que o 

comportamento dos alunos, interessava-me um meio em que os docentes 

apresentassem um bom relacionamento profissional e me proporcionassem um 

meio favorável para desenvolver a minha prática pedagógica. 

Esperava um professor cooperante que me desse a possibilidade de construir a 

minha própria aprendizagem. Que me desse espaço poder explorar as várias 

vias do ensino, que me permitisse errar e simultaneamente que me amparasse 

nos momentos conflituosos. Uma espécie de instrutor de condução, que me 

deixasse conduzir, mas que carregasse no travão caso necessário. 

Esperava ter uma orientação por parte da Faculdade que me apoiasse 

academicamente na parte mais teórica e burocrática do EP. Uma supervisão 

eficiente da prática educativa, que colaborasse nos projetos de EP e que 

participasse ativamente no planeamento das atividades letivas. 

Por fim, temi pela constituição do meu NE. 

 
As maiores dificuldades sentidas pela minha mãe no seu EP deveram-se a 

conflitos que ocorreram no seio do NE. A partir daí apercebi-me que as pessoas 

com quem iria atravessar um dos anos mais desafiantes da minha vida iam ser 

determinante para o meu sucesso. 

Por parte do NE esperava um ambiente de partilha de experiências, ideias e 

sugestões. Um refúgio onde pudesse encontrar auxílio e pudesse contribuir 

também com as minhas opiniões. Esperava um grupo coeso, trabalhador e unido 

para enfrentar um ano que iria de certeza abalar as nossas expectativas. 
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2.3 Expectativas contextuais do Estágio Profissional 

 

 
Os sentimentos que antecedem os primeiros passos do ano de um estudante- 

estagiário, são controversos e manifestam-se com grande intensidade. 

A ansiedade encontra-se associada às expectativas relativamente ao 

comportamento social e motor dos alunos; ao confronto entre a teoria e prática; 

ao nosso desempenho enquanto educadores; à sobrecarga de trabalhos aliada 

às atividades extra aulas; à incerteza se estaria à altura de tal responsabilidade. 

Por outro lado, encontrava-me entusiasmada por finalmente poder fazer algo que 

há muito esperava, ser professora de Educação Física. 

Apesar do primeiro ano de mestrado me ter presenteado, com algumas 

experiências de ensino, o ano de EP ditou um maior sentido de responsabilidade, 

uma vez que para todos os efeitos, tive ao meu encargo uma turma “minha” e 

estava em risco a formação e o desenvolvimento de vários seres humanos. Do 

nada surgiam questões: Como iriam ser as turmas a nível comportamental 

(comportamento social e motor)? De que forma deveria ser a minha primeira 

abordagem com os alunos? Que estratégias iria adotar para conseguir 

controlar uma turma de vinte e oito alunos? Como me faria respeitar, perante 

alunos pouco mais novos que eu? De que maneira podia marcar pela diferença 

nas minhas aulas? E o mais importante, como iria educar os meus alunos, de 

modo a adquirirem valores essenciais e transferíveis para o quotidiano? De 

facto, não estar em total controlo da situação era aterrorizante. O imprevisível 

era algo que me assustava. 

Nesta fase inicial, criei muitas expectativas. Expectativas acerca de quase tudo. 

Mas a verdade, é que o ser o humano nem sempre tem comportamentos 

expectáveis. O processo de ensino pode ser inesperado e imprevisível, 

sobretudo quando não somos experientes. Saber lidar com a imprevisibilidade é 

uma competência fulcral que se vai adquirindo com a experiência e com a 

constante resolução de problemas imediatos. Segundo Sá-chaves (2002, p. 

167), esta “ (…) abertura ao novo e ao imprevisto e esta condição de flexibilidade, 

no jogo infinito de possibilidades que a dinâmica dos contextos determina, 

constitui o maior garante do desenvolvimento pessoal e profissional do 
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professor, já que é também nelas que a sua continuada aprendizagem se 

fundamenta e a sua competência metapráxica e metacognitiva se exercita e se 

afirma.”. 

Tencionava ser capaz de dar resposta a uma turma na sua globalidade e a cada 

aluno na sua individualidade. Um bom professor deve atingir um nível de 

competência que lhe permita educar eficazmente turmas heterogéneas. Ou seja, 

adaptar o ensino às necessidades dos alunos de acordo com as circunstâncias. 

Enquanto estudante-estagiária pretendia ficar apta para “ (…) criar, organizar ou 

modificar as condições de aprendizagem, com a intenção de facilitar o 

desenvolvimento de processos de aprendizagem significativa e enriquecedora 

dos alunos.” (Alonso, 1988). Esta diferenciação do ensino sucede ao longo do 

ano de EP, através da experiência e do contacto com os discentes. A promoção 

de um ensino igualitário deve surgir de práticas personalizadas. Isto é, só quando 

nos sensibilizamos para a existência de diferenças entre os alunos e moldamos 

o ensino às características de cada um, é que vamos realmente promover uma 

prática pedagógica justa. 

Sendo a comunicação crucial na mediação do processo de ensino- 

aprendizagem Strangwick e Kelly (1997), expectava ter uma intervenção 

adequada. A comunicação com os alunos tanto a nível verbal, quer postural, ou 

gestual é fulcral para um bom entendimento da matéria de ensino. Portanto, a 

postura de um estudante estagiário deve ser apropriada ao exercício da sua 

profissão. Como tal, no início senti que precisava de me esforçar para apresentar 

um discurso coerente, claro, específico e próprio da profissão. As questões 

associadas ao feedback pedagógico eram igualmente pertinentes. Temia não 

ser capaz de avaliar as situações, ou transmitir a informação de forma 

incompreensível. Esperava ser capaz de adequar a minha intervenção com o 

devido e feedback e acompanhar a resposta motora ou mesmo cognitiva dos 

alunos. 

Esperava aprender através de um relacionamento recíproco com a comunidade 

educativa. A busca pela constante partilha de ideias, práticas e consequente 

fomentação do trabalho de equipa, bem como a criação de uma cultura 
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colaborativa escolar deve ser um dos objetos de preocupação do estudante 

estagiário. Segundo Nóvoa (2009) o exercício coletivo da profissão assume um 

papel de destaque na formação dos professores, pois a partir da análise 

partilhada das práticas, é possível transformar a experiência coletiva em 

conhecimento profissional. Esta partilha devia surgir em diálogo com o NE, 

professor cooperante e grupo de Educação Física. Os restantes membros da 

comunidade educativa eram igualmente importantes para o correto 

funcionamento da escola, por isso devia procurar conhecer as pessoas que 

fazem parte do meio. Assim, na envolvência com o meio poderia, quiçá no futuro, 

sentir-me confortável para lidar com situações problemáticas. 

O pensamento crítico-reflexivo era outra competência que tencionava aprimorar 

no seguimento do EP. A reflexão e o sentido crítico contribuem para a progresso 

do individuo (Lalanda & Abrantes, 1996), sendo um grande contributo para 

discernir as boas das más práticas. Esta consciencialização pode resultar no 

desenvolvimento de situações de aprendizagem adequadas ao meio. Então, a 

reflexão na ação, sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação (Schön, 

1987, cit. por Amaral et al., 1996) deveriam desempenhar uma função primordial, 

no decorrer da ação pedagógica. 

Simultaneamente à aquisição de competências profissionais ambicionava cativar 

os alunos para a prática de atividade física a longo prazo. No meu entender, este 

compromisso passaria pelo desenho de aulas bem estruturadas, fundamentadas 

e com um clima motivacional positivo. Como tal, pretendia adotar uma conceção 

de ensino que se centrasse no jogo, na aprendizagem através de situações 

pedagogicamente contextualizadas e aproximadas da realidade desportiva 

federada. Esperava proporcionar aos alunos um ambiente desportivo rico, quer 

a nível motor, quer a nível pessoal e social. Esperava que os discentes 

adquirissem uma visão global do desporto e que isso os transformasse em 

seres humanos desportivamente cultos, entusiastas, literatos e providos de 

valores úteis para o quotidiano. 
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2.4 Entendimento do Estágio Profissional 

 

 
Sei hoje que, a aprendizagem advém essencialmente com a experiência 

proveniente do exercício da profissão. Com esta afirmação, não excluo a 

necessidade de disciplinas teóricas no percurso estudantil. Porém sou apologista 

da aplicação prática dos conhecimentos e da experimentação no terreno. Da 

mesma forma, Queirós (2014, p. 70) adianta que “a prática real de ensino 

possibilita a construção e a consolidação de um conjunto de destrezas, de 

atitudes e, sobretudo, de saberes práticos essenciais para o desempenho da 

profissão.”. 

Considero, tal como Robert (2011), que a atual formação dos alunos em 

Portugal, está assente num sistema passadista. O mundo tem evoluído e o nosso 

sistema educativo pouco tem feito para acompanhar essas mudanças. O sistema 

de educação Português está demasiado centrado nos saberes, ao contrário de 

países como a Finlândia, onde colocam o aluno no centro do processo educativo 

Simas (2011). A formação escolar devia proporcionar uma experiência agradável 

para os discentes, devia ser flexível e abordar temáticas atuais e interessantes 

para os jovens. Isto é, a escola devia adequar os seus métodos e tentar 

abordagens mais práticas e aplicáveis à realidade. Halinen (2012, cit. por Viana, 

2015) refere que o “mundo à volta da escola está a mudar a grande velocidade 

e isso cria novos desafios para a educação (…) ”, acrescenta, que deve ser feita 

uma seleção sustentável da matéria de ensino, de forma a promover uma 

melhoria da cultura escolar, isto é, elevar os níveis de motivação e desempenho 

dos alunos.“ Os alunos deviam ter espaço para desenvolverem a sua 

criatividade, a sua capacidade reflexiva e crítica, a sua autonomia e sobretudo 

deviam ser estimulados por meio de práticas contextualizadas.  

Os saberes académicos nem sempre são capazes de formar pessoas capazes 

para enfrentar os problemas da realidade. Schön (1987, cit. por Sá-Chaves, 

2002, p.99), que se dedicou ao estudo da formação profissional, elaborou uma 

teoria a partir da crítica ao “racionalismo tecnicista” pela sua provada ineficácia 

na formação de profissionais aptos a enfrentar o mundo atual e as exigências 

que 
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as suas características determinam. Esta teoria suporta a existência de uma 

grande discrepância entre aquilo que é ensinado no seio académico e aquilo que 

os alunos realmente precisam para enfrentar o mundo profissional. Assim penso 

que o EP vem, de certo modo, ao encontro desta necessidade práxica e de 

inserção no mundo profissional. 

Segundo Alves (2007, p. 208) alguns autores entendem a inserção profissional 

como “ (…) um processo ao longo do qual o indivíduo vai construindo a sua 

identidade e o seu projeto profissional e de vida.”. Esta etapa é fundamental na 

formação inicial do estudante-estagiário, uma vez que este vai entrar em 

contacto com diversas realidades e a partir daí construir a sua identidade 

profissional. 

Entendo o EP como um ano de desafios, exploração de estratégias de ensino 

variadas, experimentação, alguma descoberta, superação e muita 

aprendizagem. Um ano para testar os conhecimentos adquiridos ao longo de 

toda a formação e de construção de novas bases que permitam o ganho de 

competências essenciais à docência. A formação construída dentro da própria 

profissão assume um papel fulcral no que diz respeito ao desenvolvimento 

dessas capacidades específicas. Neste sentido, Nóvoa (2009) afirma que um 

“bom professor” deve trabalhar sobre os seguintes pressupostos: no 

“conhecimento” de casos concretos que mobilizem saberes teóricos (e não no 

sentido inverso); a “cultura profissional”, o contacto com colegas mais 

experientes, os momentos de reflexão e exercício da avaliação; o “tato 

pedagógico”, capacidade de um docente se relacionar e comunicar; o “trabalho 

em equipa”; e por último, o “compromisso social”, isto é, promover a 

comunicação com o público educativo. 

O EP é, portanto, um momento de grande investimento em nós próprios como 

pessoas e futuros profissionais. É uma ocasião de aproveitamento máximo de 

crescimento e desafios que vão para além da nossa zona de conforto. No meu 

entendimento, um ano propício ao desenvolvimento de novos saberes, da nossa 

autonomia e responsabilidade profissional e quiçá à abertura e expansão de 

novos horizontes e estratégias de ensino. 
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3 - Enquadramento da Prática Profissional 

 
 

3.1          Escola como Instituição de Ensino 

 

 
“Sendo responsável pela aprendizagem, cabe à escola propiciar a todos que a 

ela tiverem acesso, os instrumentos necessários à aquisição do saber 

sistematizado, pois é a apropriação desse saber, da ciência, o que justifica sua 

existência. A observação, a experiência, a opinião, devem ser devidamente 

valorizadas, pois é através delas que se constrói a ciência. É pela mediação da 

escola que o saber espontâneo passa ao saber sistematizado.” (Ramos et al., 

2012, p. 4). 

A escola é uma instituição educativa, onde os alunos se formam aos mais 

variados níveis. Este espaço proporciona inúmeras práticas, contempladas no 

processo de ensino, tendo em atenção não só a produção de conhecimento 

científico, mas também o fortalecimento de padrões relacionais, aspetos 

culturais, afetivos, sociais e históricos, que são inerentes ao processo de 

desenvolvimento pessoal. 

A escola assume uma pluralidade de funções: função pedagógica, função 

social, função política, democrática, função cultural, pessoal, entre outras. A 

sua missão passa por promover o conhecimento através do ensino a conteúdos 

e práticas pedagógicas, de forma a incutir nos alunos a consciência de 

transformação. Com efeito, destaca-se a “importância da escola possuir um 

currículo que, ao ensinar o conhecimento universal sem descurar, 

evidentemente, das questões quotidianas, promova no aluno mudanças na sua 

perceção do mundo, a ponto de criar nele a consciência da necessidade de 

transformações no seu entorno” (Oliveira et al., 2013). 

De acordo com Ramos et al. (2012), uma boa escola é aquela que “ (…) pensa, 

reflete, concebe, atua e avalia e deve ser organizada de modo a criar as 

condições da reflexividade individual e coletiva para exercer a função de educar 

e instruir.”. Os autores acrescentam ainda que há uma necessidade de edificar 

princípios fundamentados na diversificação, finalização, reflexividade e eficácia, 



18 
 

ao contrário de princípios assentes na homogeneidade, segmentação, 

sequencialidade e conformidade.  

A escola deve procurar uma verdadeira inclusão escolar, uma via de ensino 

personificado mas equitativo, um ensino individual em vez de um ensino 

massificado, um ensino que forme pessoas reais, capazes de dar resposta a 

situações reias e não “pessoas-máquina”, sem plasticidade. Deve buscar um 

tipo de educação que acompanhe as mudanças impostas pela sociedade e 

adapte o sistema às exigências culturais. Só assim, a escola possibilitará a 

formação de seres humanos cultos, autónomos, críticos, responsáveis, criativos 

e competentes. 

De acordo com Flores (cit. por Viana, 2015) o nosso sistema educativo carece 

de uma visão “ (…) integrada e flexível de currículo (…) ”. Na nossa cultura 

escolar os conceitos de flexibilidade do currículo e autonomia precisam de ser 

bastante trabalhados. Por isso, é conhecida a dificuldade que os professores têm 

na gestão e aplicação do currículo de ensino. Neste sentido, há que lutar por um 

ensino de qualidade, diversificado com vista ao desenvolvimento holístico do 

aluno, fundado num ambiente científico, humanístico e cultural. 

 

3.2          A Escola Básica e Secundária de Águas Santas 

 

 
A Escola Básica e Secundária de Águas Santas, fazia parte do Agrupamento de 

Escolas de Águas Santas juntamente com outras quatro instituições de ensino 

(EB1/JI de Moutidos, Centro Escolar da Gandra, Centro Escolar da Pícua e 

Centro Escolar do Corim). 

A escola ficava situada no concelho da Maia e a sua localização fornece várias 

opções a nível de transporte para a deslocação da comunidade educativa. 

A instituição começou a funcionar no ano letivo 1986/1987. Com o aumento do 

número de alunos, a escola foi forçada a alargar as suas instalações. Foi, por 

isso, alvo de modernização e requalificação, da qual resultou a construção de 

dois novos edifícios, duas salas de ginástica com balneários, remodelação dos 

blocos de aulas pré-existentes e a reabilitação das zonas de lazer exteriores. No 

pavilhão central construído localizavam-se as áreas administrativas, um 
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auditório, um anfiteatro, a biblioteca, uma sala polivalente (com bufete e cantina), 

áreas sociais, vários gabinetes especializados (Atendimento, Educação 

Especial, Sala PTE, Centro de Formação), salas de aula indiferenciadas e 

específicas (TIC e laboratórios) e salas de trabalho e de pausa para docentes e 

não docentes. O segundo edifício construído de raiz estava dotado, sobretudo, 

de salas de aula de tipologia variada e aí estava instalada a sala da Unidade de 

Apoio Especializada à Multideficiência. A remodelação das infra estruturas veio 

trazer mais conforto e melhores condições para a promoção de um ensino de 

qualidade. 

A Escola Básica e Secundária de Águas Santas acolhia cerca de 3200 alunos e 

205 professores, distribuídos pelo segundo e terceiro ciclos, bem como ensino 

secundário. No passado ano letivo existiam 89 turmas em atividade, na sua 

totalidade. Mais precisamente, o quinto e décimos anos contaram com 10 turmas 

em exercício, o sexto, sétimo e décimo primeiro com 12 turmas, o oitavo com 11, 

o nono ano com 14 e, por fim, o décimo segundo com 8 turmas. Relativamente 

ao ano transato, a instituição viu-se na obrigação de reduzir o número de alunos, 

para garantir boas condições de ensino e trabalho. Mesmo assim, tratava-se de 

uma escola com uma grande população estudantil. 

A escola tinha uma oferta educativa muito variada que vai desde o Ensino 

Regular, passando pelo Ensino Profissional, Ensino Especial, Desporto Escolar 

e Currículo Específico Individual. Oferecia, ainda, um centro de formação para 

professores e albergava núcleos de estágio em algumas áreas, como Educação 

Física, Matemática e Psicologia. Era uma escola com muitos projetos novos em 

vigor e que apostava na qualidade e boas práticas de ensino. Uma escola 

inclusiva, promotora de trabalho colaborativo e interdisciplinar, que incentivava 

a adoção de atitudes e valores positivos. 

A escola obedecia a uma determinada organização, com o propósito de planear, 

deliberar e concretizar inúmeras tomadas de decisão de cariz educativo. No topo 

da hierarquia encontrava-se o Conselho Geral presidido por um diretor, sem 

direito de voto. Logo a seguir encontravam-se os Conselhos Administrativo e 

Pedagógico. Faziam parte do Conselho Pedagógico, os departamentos do Pré- 
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Escolar, Primeiro Ciclo, Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e 

Ciências Experimentais e Expressões, onde estava situado o grupo disciplinar 

de Educação Física (Grupo 620). Nesta pirâmide podia-se encontrar, também, o 

centro de formação de professores. A instituição tinha como documentos 

orientadores o Regulamento Interno, que definia o regime de funcionamento do 

Agrupamento de Escolas de Águas Santas; o Projeto Educativo Escolar, onde 

se traçavam planos de ação estratégicos para cada ciclo de ensino que 

passavam por identificar fragilidades, incluíam as medidas a implementar e as 

metas que se propunham atingir; o Plano Anual de Atividades, que tinha como 

objetivo planificar e operacionalizar as atividades a desenvolver pelo 

Agrupamento, durante o ano letivo. 

A disciplina de Educação Física possuía um regulamento próprio, centrado na 

utilização adequada das instalações desportivas, material e equipamentos. 

 

 
3.3          Instalações Desportivas- Um tom cinzento 

 

 
No que diz respeito às instalações desportivas, a Escola Secundária de Águas 

Santas possuía um pavilhão desportivo, duas salas de ginástica e um espaço 

exterior. 

O pavilhão era um espaço grande e estava em muito boas condições. Porém, no 

tempo de aulas era dividido em três espaços. Nos dois extremos existiam três 

tabelas de basquetebol e uma baliza em cada lado, não havendo nenhum destes 

materiais no campo central. Esta racionalização do espaço fazia com que uma 

turma numerosa ficasse bastante condicionada a nível de densidade motora. 

Apesar da boa conservação do espaço, havia uma certa limitação na lecionação 

das modalidades, quer coletivas, quer individuais. A gestão do espaço de aula, 

bem como as questões de segurança teriam de estar no cerne da planificação 

das diferentes unidades didáticas. 

O ginásio tinha duas salas de dimensão reduzida, uma com espelhos e outra 

sem esse tipo de equipamento, mas com marcações de boccia. Apesar de se 



21 
 

apresentar como um espaço agradável e propício para o ensino de modalidades 

como ginástica, desporto adaptado, judo, dança, entre outras, pecava pelo 

espaço reduzido. Também este espaço se encontrava em ótimas condições e 

possuía diversos equipamentos para ginástica artística (como por exemplo, 

trave, paralelas assimétricas, plinto, minitrampolim). Porém a falta de espaço 

para a prática e nomeadamente o facto de existir apenas um exemplar de cada 

aparelho, eram aspetos que condicionam a exercitação de turmas grandes. 

O espaço exterior contava com três campos de basquetebol e seis tabelas, tal 

como marcações de campo de andebol e duas balizas. Essa era a única área 

desportiva utilizada para lazer nos intervalos entre aulas. Esse espaço não 

contemplava pista de atletismo, nem caixa de areia, condicionando a lecionação 

da modalidade de atletismo. Os alunos geralmente corriam à volta dos campos, 

não havendo qualquer tipo de marcação que os orientasse. Lá constavam 

somente três pistas de atletismo marcadas ao lado do campo de Andebol, com 

o comprimento do mesmo. No entanto, a lecionação de velocidade era bastante 

prejudicada e irrealista pelo facto de que os alunos eram obrigados a fazer uma 

de desaceleração forçada na parte final da corrida, pois o término da pista 

coincidia com a rede que envolvia o recinto. 

O próprio espaço que envolvia a escola era bastante limitado. Quase não 

existiam espaços verdes, a escola tinha uma tonalidade cinza dada pelo cimento. 

Daí também ter sido complexa a lecionação da modalidade de atletismo, pois 

havia esse condicionalismo relacionado com a inexistência de áreas agradáveis 

para a prática da mesma. 

Em geral as instalações desportivas eram boas e estavam em bom estado de 

conservação. No entanto, excluindo o campo exterior, essas áreas pecavam por 

apresentar reduzido espaço para prática das modalidades ou careciam de 

marcações específicas de algumas modalidades. 

A instituição apresentava, também, certas limitações ao nível do material 

desportivo. O número reduzido de material aliado ao mau estado de conservação 

de certos equipamentos era um dos obstáculos encontrados na prática 

pedagógica. Por exemplo a lecionação do andebol e futebol era limitada pela 



22 
 

inexistência de balizas e marcações em cada terço do pavilhão. A ginástica era 

prejudicada pela carência de colchões. A utilização de bolas de futebol no 

exterior era restringida, isto é, os professores apenas estavam autorizados a 

utilizar três bolas de futebol nesse local, limitando bastante a aula em termos de 

rendimento motor. Para além disso, na grande maioria das vezes, estavam seis 

turmas a ter aula de Educação Física simultaneamente, provocando alguns 

constrangimentos neste ponto, que é a necessidade de material para a aula. 

Para terminar, a Escola Básica e Secundária de Águas Santas apresentava um 

roulement de espaços, que era elaborado no início de cada ano letivo. O 

roulement assegurava que todas as turmas tivessem as mesmas possibilidades 

de exercitação em todos os espaços e promovia a variedade de experiências. A 

utilização dos espaços de aula influenciava o planeamento das unidades 

temáticas, que nem sempre assumiam a continuidade desejada. 

 

 
3.4          O Grupo de Educação Física 

 

 
Na primeira reunião de Grupo de Educação Física senti-me minúscula e 

desajustada. Era estranho estar do lado docente quando, na verdade, ainda me 

sentia aluna. 

O facto de a escola ser grande e ter muitas turmas, traduzia-se na existência de 

muitos professores, nomeadamente professores de Educação Física. Estavam 

dezanove pessoas naquela reunião e dezassete eram desconhecidas. 

Enquanto a reunião não começava reconfortei-me junto dos meus colegas de 

EP. Tentava captar todos os detalhes. Não vou negar que senti um certo 

nervosismo, pois foi a partir daquele momento que eu realmente me 

consciencializei não era simplesmente uma aluna. O coração que entrou naquela 

sala já era de professora. Faltava o resto do corpo. O corpo e a mente iam ser 

transformados ao longo do ano, que ia ser passado ao lado daquelas dezanove 

pessoas. 
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Na minha cabeça imaginava as reuniões de grupo algo pesadas e demasiado 

sérias, assim como os professores. Esquecia-me que tal como eu, os 

professores são seres extraordinariamente comuns, têm as suas qualidades e 

defeitos como todas as outras pessoas. Eles também faziam piadas, também 

pregavam partidas aos novatos, também tinham um mealheiro comum para jogar 

no euromilhões semanalmente, também levavam bolos de aniversário para o 

gabinete. Enfim, eram pessoas comuns que exerciam uma profissão 

extraordinária. 

O convívio com os professores cada vez mais me fazia lembrar o primeiro ano 

de faculdade, só que desta vez encontrava-me numa turma de profissionais de 

Educação Física experientes. 

Os professores em reunião assemelhavam-se a estudantes em sala de aula. 

Alguns estavam atentos, eram bastante participativos e revolucionários, 

especialmente no que respeitava a resolução de problemas que promovessem 

o sucesso da disciplina. Outros não se manifestam tanto e eram menos 

expressivos. 

Também em ambiente de aula havia os que se dedicavam mais à sua profissão. 

Não se acomodavam e tentavam sempre trazer algo inovador e cativante para 

as aulas. Em contrapartida, conheci professores que se mantiveram fieis a 

abordagens mais tradicionalistas e tecnicistas. Assim como acontecia na 

faculdade, havia um pouquinho de tudo. Havia uma diversidade imensa dentro 

de um grupo que os distinguia como sendo melhores ou menos bons 

profissionais. 

Felizmente conhecemos verdadeiros senhores e senhoras da profissão 

docente. Senti um grande apoio por parte do grupo. Fizeram questão de estar 

comigo e com os meus colegas de NE nos intervalos, de nos apresentar a 

escola, de nos convidar para convívios de grupo e disponibilizaram-se para nos 

ajudar em qualquer situação necessária (como atividades realizadas pelo NE, ou 

mesmo o auxilio prestado nos nossos projetos de investigação que decorreram 

em algumas das suas turmas). 
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O relacionamento diário com os docentes permitiu que me sentisse cada vez 

mais integrada no grupo. 

A partilha de experiências foi bastante enriquecedora. A observação de algumas 

aulas e a comunicação estabelecida com os vários professores, revelaram-se 

oportunidades vantajosas para a minha aprendizagem. Foi ótimo ter tido a 

oportunidade de escutar conselhos destes profissionais que já passaram por 

diversas situações e que, ao partilharem as suas histórias, puderam ajudar-me 

a solucionar problemas que surgiram nas minhas aulas, ou até para saber agir 

em circunstâncias que poderiam a vir a proporcionar-se futuramente. As 

interações estabelecidas com as comunidades de prática, inclusive com o grupo 

de Educação Física são, em parte, responsáveis pelas transformações pessoais 

e profissionais do estudante-estagiário (Cardoso et al., 2014). Então, a 

convivência com o grupo docente foi crucial para o meu crescimento pessoal e 

profissional. 

A relação estabelecida foi recíproca. Foi enriquecedor saber que não fui a única 

a beneficiar com aquela partilha. Fiquei com a certeza de que a comunicação 

estabelecida com alguns membros do grupo de Educação Física, também 

revelou ser útil para eles. Os docentes também aprendem com os estudantes- 

estagiários. Há conhecimentos que também podemos partilhar apesar da nossa 

pouca experiência. Por vezes, os estagiários-estagiários trazem alguma 

criatividade extra ou situações pedagógicas inovadoras que podem ser 

interessantes. Basta que as pessoas estejam recetivas e abertas a novas 

possibilidades de aprendizagem. Segundo Cardoso et al. (2014) é muito 

importante o estabelecimento ligações dentro de comunidades de prática, pois 

estas contribuem para o desenvolvimento da profissão. Neste caso o 

relacionamento foi benéfico para mim, para os professores e, decerto, para a 

profissão. 

Este grupo de professores foi imprescindível neste ano formativo. Nem todos 

foram tão presentes neste processo, mas todos me marcaram de alguma forma 

e me ensinaram algo. Alguns ensinaram-me mais que outros, alguns 

impressionaram-me pela positiva e mostraram-me que precisava de lutar por um 
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ensino de qualidade. Outros consciencializaram-me para aquilo que não devo 

fazer, enquanto professora de Educação Física. De qualquer forma todos eles 

me transmitiram algo que me fez perceber exatamente aquilo que quero, ou não, 

ser enquanto professora. 

E por tudo isto estou eternamente grata aos meus colegas do grupo de Educação 

Física. 

 

 
3.5          Ele, Ela e a “Emplastra” – Juntos desde sempre e 

para sempre 

 
Há cerca de dez anos conheci duas pessoas. Mal eu sabia que iram fazer parte 

do meu percurso académico no secundário. Imaginava ainda menos licenciar- 

me juntamente com essas pessoas. E muito menos me passaria pela mente que 

um dos anos mais importantes da minha vida iria ser vivido com essas mesmas 

pessoas. 

Fui uma sortuda no que toca ao NE. Nenhum dos meus dois colegas me era 

desconhecido. Muito pelo contrário, eramos companheiros de longa data. 

O meu colega de NE conheci-o no oitavo ano de escolaridade. Ambos 

praticávamos badminton no Desporto Escolar, na escola EB 2,3 de São 

Lourenço. Acabamos por passar uma experiência memorável nesse mesmo ano, 

quando fomos ambos apurados para os regionais de badminton na cidade de 

Mirandela. Passamos bons momentos de companheirismo, conhecemos 

pessoas de diversas partes do norte do país, inclusive atletas de alto nível. Para 

além disso conhecemo-nos melhor. 

A minha parceira de EP conheci-a no décimo ano, também através do desporto 

escolar, mas desta vez no voleibol. Acabamos por ficar na mesma turma e no 

ano seguinte fomos apuradas como dupla para os nacionais de voleibol 

alcançando o segundo lugar. Desde o décimo ano tem sido uma pessoa 

constante e presente na minha vida. 
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Acabamos por frequentar, os três, a mesma turma no décimo segundo ano e 

desde então temos sido inseparáveis. Pelos vistos o desporto tem esse poder, 

de unir pessoas e construir amizades duradouras. 

Apesar da relação que tinha com ambos, confesso que inicialmente fiquei um 

pouco apreensiva. Os meus colegas têm uma relação de bastante proximidade 

e fiquei com receio que se fechassem e interagissem mais entre eles. Isso foi 

uma insegurança que felizmente não se verificou. 

O trabalho de grupo foi simples. Já estávamos mais que habituados a trabalhar 

em equipa e a fazer parte do mesmo grupo de trabalho. Já nos conhecíamos 

bem. Sabíamos os pontos fortes e as dificuldades uns dos outros, sabíamos as 

qualidades e defeitos de cada um. Mas, acima de tudo estávamos os três unidos 

para o mesmo fim. Talvez com alguns objetivos intrinsecamente diferentes, mas 

com uma meta semelhante. Vínhamos com ideias de atingir a excelência e para 

isso sabíamos que tínhamos de nos apoiar mutuamente. Neste ano em que 

estivemos constantemente fora da nossa zona de conforto, foi bom encontrar um 

porto seguro junto dos meus companheiros de EP. 

Talvez não tenha reconhecido a importância de ter um NE tão coesão como foi 

o nosso. Com efeito, as pessoas tendem a dar valor à realidade quando se 

sentem falta dela ou nunca passaram por algo semelhante. É extraordinário olhar 

para trás e ver que não faltou nada no nosso NE. Eramos três pilares 

fundamentais na construção do nosso percurso. 

A observação dos meus colegas revelou ser de extrema importância para refletir 

e aperfeiçoar a minha própria prática educativa. O interessante de trabalhar em 

grupo reside na relação mútua de se aprender com erro do outro e o outro ter a 

possibilidade de se corrigir (Ferreira, 2015). A observação é um motor de 

aperfeiçoamento profissional, de desenvolvimento de espírito crítico, 

aprofundamento de relações interpessoais (Sarmento, 2004). Por conseguinte, 

observar permitiu-me identificar lacunas na intervenção dos meus colegas e 

prevenir-me de reproduzir os mesmos erros nas minhas aulas. Adicionalmente, 

colocou-me no caminho outras opções metodológicas que não tinha ponderado. 

Por outro lado, e penso que a função central da observação no meu percurso, 
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foi viabilização do questionamento e da exploração da diversidade de estratégias 

e competências profissionais necessárias ao exercício da docência. Um forte 

aliado ao questionamento foi a argumentação. A argumentação permitiu-me ter 

uma visão menos redutora dos factos. Isto é, não podia censurar as opções 

pedagógicas dos meus colegas em contexto de aula, quando desconhecia os 

seus motivos. Em suma, a observação e a justificação dos factos foi 

imprescindível para aceitar a necessidade de saber os objetivos educativos dos 

outros, antes de criticar as suas tomadas de decisão. 

Ao ser observada tive o privilégio de ser corrigida e tomar consciência de certas 

lacunas não tinha perceção. Foi bastante agradável ter a presença assídua do 

NE nas minhas aulas, especialmente no primeiro período letivo de aulas. 

Numa primeira fase as críticas eram essências devido à imensidade de 

acontecimentos a decorrer em simultâneo. Havia uma necessidade de controlar 

o caos, mas não sabia bem como o fazer, por isso sentia-me dependente dos 

conselhos do NE. Á medida que o tempo foi avançando comecei a sentir-me 

mais autónoma e capaz de resolver as adversidades. O estímulo dado pelo NE 

deixou de ser uma prioridade, não querendo com isso afirmar que deixei de 

precisar do seu acompanhamento. Porém, naquele momento já conseguia auto 

avaliar a minha prática pedagógica, logo deixei de sentir a necessidade de ter 

um feedback constante. 

E assim passou um ano de EP, marcado por um trabalho bastante cooperativo, 

colaborativo, com a partilha de períodos de ansiedade e angústia, com muitos 

risos e diversão. 

Foi ótimo poder contar com os meus colegas para esclarecer dúvidas, para 

preparar as minhas aulas, para transportar o material de aula para o pavilhão e 

para entregar medalhas nos torneios. Formamos um trio equilibrado e unificada, 

um verdadeiro refúgio que nos aconchegou em todas as horas e nos deu força 

para enfrentar o sono, as reflexões em atraso, o planeamento de um torneio, 

entre outros. Juntos fomos mais fortes. 
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Estamos juntos desde sempre depois deste ano, sei que vamos ficar juntos para 

sempre. 

 

3.6          Os Vigilantes da Prática educativa 

 

 
O sucesso da prática educativa do estudante-estagiário não depende 

exclusivamente de si. O seu contexto de prática e os agentes responsáveis pela 

condução da sua aprendizagem são fulcrais no processo formativo. Uma boa 

orientação é fundamental para o desenvolvimento holístico do aluno. 

Coube à professora orientadora nomeada pela faculdade e ao professor 

cooperante que nos acompanhou na escola, supervisionar o percurso de três 

estudantes- estagiários ao longo de todo o ano letivo. 

A principal intenção da prática supervisionada é a “ (…) criação de professores 

capazes de se auto-educarem, sem terem de recorrer permanentemente a um 

supervisor, estando assim criadas as condições para a sua autonomização 

progressiva.” (Amaral et al., 1996, p. 92). Por conseguinte, tanto a professora 

orientadora como o cooperante têm como função despertar no estudante- 

estagiário o interesse pela formação contínua e permitir o crescimento autónomo 

do mesmo. 

A orientação destes agentes de ensino deve passar pelo auxílio, monitorização 

e criação condições de sucesso para que os estudantes-estagiários possam 

estimular as suas capacidades e competências da docência (Amaral et al., 

1996). Desta forma, ambos desempenham um papel preponderante no 

desenrolar da ação educativa. 

Porém, o estudante-estagiário não se pode acomodar à sobre orientação dos 

seus supervisores. Deve procurar a sua auto construção através da experiencia 

e conhecimento que retira da sua própria prática (Albuquerque et al., 2005). 
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A Professora Orientadora 

 

 
Segundo Matos (2015b) a professora orientadora deve, entre outras 

atribuições, supervisionar a prática educativa dos seus estudantes-estagiários 

em todas as áreas de desempenho e apoiar os mesmos na realização dos 

seus projetos de formação, quando necessário. 

Na literatura não existe consenso relativamente à função dos orientadores, estes 

podem ser retratados como “ (…) observadores, conselheiros, colaboradores, 

confidentes, modelos de ensino, organizadores e avaliadores.” (Albuquerque et 

al., 2005, p. 41). Esta multiplicidade de papéis é o que torna a intervenção do 

orientador tão fundamental no processo de formação do estudante-estagiário. 

A condução do processo educativo da orientadora ocorreu a um certo nível de 

distanciamento, mas isso não significa que não tenha sentido seu apoio quando 

precisava. A distância foi encurtada quando precisei. Apesar de a sua agenda 

ser bastante apertada, mostrou disponibilidade para auxiliar e esclarecer 

dúvidas. 

De acordo com Gomes et al. (2014) os orientadores caracterizam-se pela 

exigência na qualidade dos trabalhos e pela abertura à discussão de ideias. 

Senti-me completamente à vontade para trabalhar com a professora orientadora. 

Demonstrou empenho e rigor nas várias situações, procurou respostas para os 

nossos problemas e deu-nos espaço para colocarmos em prática as nossas 

ideias. 

Mostrou interesse nas atividades realizadas pelo NE e esteve presente tanto nos 

três principais momentos de observação das aulas, como fez questão de 

acompanhar o trabalho desenvolvido com a turma partilhada. 

Na parte da supervisão da prática em contexto escolar teve uma intervenção 

bastante útil nas críticas que teceu nas aulas observadas. O enfoque no discurso 

sobre temáticas pedagógicas foi pertinente para o meu aperfeiçoamento em 

certos aspetos de aula (tais como a colocação e movimentação do professor pelo 
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espaço de aula, ou a apresentação de variantes de situações de aprendizagem 

que poderiam resultar melhor com a turma). 

Durante todo o seu acompanhamento revelou ser uma pessoa bastante 

acessível e humanista, tornando o processo de orientação bastante agradável. 

 

 
O Professor Cooperante 

 

 
Ao professor cooperante cabe todo este processo de vigilância permanente da 

prática pedagógica dos estudantes-estagiários. A ele está destinada a função de 

apoio e orientação do NE em todas as atividades da prática de ensino, bem como 

nos eventos de integração com a comunidade (Matos, 2015b). 

Ao contrário dos orientadores da faculdade que centram a sua intervenção 

maioritariamente na documentação institucional, o professor cooperante 

intervêm de forma estreita com as atividades da escola (Gomes et al., 2014). A 

sua relação de proximidade e controlo individualizado é de grande importância 

no desenvolvimento dos estudantes-estagiários (Gomes et al., 2014). 

A orientação do cooperante foi de cariz bastante aberto e flexível. Penso que 

isso teve um grande impacto no NE e de certa forma positivo. Tivemos liberdade 

total para experimentar modelos de ensino e para intervir da forma que 

julgássemos ser mais adequada nas aulas. Como consequência disso, a 

reflexão na ação, sobre a ação e para a ação tornou-se essencial para apurar os 

aspetos que tinham de ser corrigidos e melhorados. O tipo de acompanhamento 

proporcionado pelo professor cooperante resultou numa construção de 

aprendizagem profissional autónoma. 

O professor cooperante foi por isso um vigilante com maior proximidade, mas 

que não restringiu as nossas ações de ensino. Possibilitou uma aprendizagem 

através da tentativa-erro e deixou-me tomar controlo total das turmas em todas 

as situações sem qualquer tipo de intervenção nas aulas. Neste sentido, os 

alunos reconheciam em mim o papel de professora de Educação Física e 

respeitavam-me como tal. 
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A sua intervenção era realizada após as aulas, mais particularmente nas 

reuniões de NE onde fazíamos breves reflexões das aulas e tratávamos as 

questões mais burocráticas. 

Em parte senti falta de uma voz mais ativa e crítica neste ano de EP, 

especialmente na parte inicial, onde toda aquela realidade escolar era 

desconhecida. Porém, esta abordagem foi bastante útil no que diz respeito ao 

ganho de competências tais como responsabilidade, autonomia, estratégias de 

resolução de problemas, espírito crítico e poder reflexivo. 

 

 
3.7          Caracterização das Turmas 

 

 
Turma Residente – A turma Maravilha 

 

 
A turma residente era composta por 28 alunos, do 12º ano de escolaridade (16 

do sexo feminino e 12 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 

17 e os 19 anos. 

De acordo com as informações recolhida nas fichas biográficas entregues aos 

discentes na primeira aula, constatou-se que 75% dos alunos praticaram 

desporto no passado. No ano letivo e 2016/2017 apenas 32% dos alunos 

continuavam a ser fisicamente ativos, realizando uma média de três treinos 

semanais. Ou seja, apenas 9 pessoas praticavam algum tipo de atividade física, 

sendo que 6 discentes eram do sexo feminino e 3 do sexo masculino. 

O nível de desempenho motor da turma era satisfatório. Dentro da mesma existia 

um grupo de alunos que mostrava ter uma pré-disposição elevada para a prática 

das diversas modalidades desportivas. Em contrapartida, existia uma minoria de 

alunos que apresentavam bastantes dificuldades motoras (cerca de 4 alunos). 

Esta condição criava-me alguma dificuldade na seleção das tarefas de 

aprendizagem, uma vez que tinha de satisfazer as necessidades dos alunos com 

nível de desempenho elevado e simultaneamente permitir que os alunos com 

mais dificuldades fossem capazes de responder adequadamente às tarefas. Não 
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obstante, os próprios alunos cooperavam uns com os outros e havia um grande 

espírito de entreajuda no seio da turma. 

“A colaboração entre os pares foi outro ponto a destacar. Foi notória a 

preocupação que os colegas da própria equipa tinham em corrigir os colegas 

que estavam a ser alvos de avaliação.” (Reflexão Aula 6/12/2016, andebol, turma 

residente) 

Apesar dos níveis de desempenho presentes na turma, os alunos apresentavam 

uma motivação bastante razoável o que facilitava a minha intervenção nas aulas. 

Salvo pequenas exceções, a dedicação dos mesmos nas aulas era notória, 

verificando-se um interesse elevado no cumprimento das tarefas e na 

aprendizagem relativa à matéria de ensino. 

“A sessão decorreu no espaço exterior e imprevisivelmente começou a chover. 

Inicialmente, a chuva era quase impercetível. Porém, a dada altura a precipitação 

aumentou substancialmente. Quando isso aconteceu alertei os alunos que não 

iria obrigar ninguém a continuar a realizar a aula. A apesar das circunstâncias, 

decidiram permanecer e completar a aula até ao fim. Isto mostra o empenho e 

dedicação dos alunos na disciplina. Foi uma atitude que me surpreendeu 

bastante e me deixou muito agradecida. Este gesto comoveu-me e ultrapassou 

qualquer palavra, qualquer reflexão. Os “atos falam mais alto que as palavras” e 

esta ação, foi sem dúvida um grito agradável.” (Reflexão Aula 9/11/2016, 

atletismo, turma residente) 

Não só era visível a motivação da turma nas várias aulas, como também as 

respostas dada aos inquéritos pedagógicos mostraram que numa escala de 1 a 

10 os discentes classificaram a sua motivação para a participação nas aulas de 

Educação Física de numa média de 8 pontos. De facto isto permitiu que o 

trabalho com a turma fosse bastante agradável e prazeroso. 

“O facto de serem tão motivados leva a que por vezes se descontrolem a nível 

comportamental e tenham atitudes desnecessários.” (Reflexão Aula 27/01/2017, 

voleibol, turma residente) 
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Com efeito, a competitividade entre a turma era agradável dentro da aula e os 

alunos divertiam-se a realizar as situações de aprendizagem. Por vezes, o 

entusiasmo dos discentes assumia níveis indesejados que precisavam de ser 

controlados de forma a aprenderem a distinguir uma diversão saudável de uma 

situação desordeira. Porém, estes casos eram pontuais e pouco alarmantes. 

Como muitos discentes tinham praticado alguma modalidade desportiva no 

passado, ou mesmo pelo seu interesse na matéria, a cultura desportiva da turma 

em algumas modalidades, especialmente nos jogos desportivos coletivos, era 

bastante aceitável. 

Assim, todos estes aspetos (boa pré-disposição motora da generalidade da 

turma, motivação elevada e empenho na disciplina e conhecimentos teóricos 

razoáveis) faziam da minha turma residente a turma maravilha. 

Nem sempre foi fácil lidar com a turma, apesar de ser um grupo bastante bom 

para se trabalhar como referi anteriormente foi necessário ter certos cuidados 

com o controlo dos comportamentos por serem bastante entusiastas, para além 

disso o facto de ser uma turma numerosa dificultava a escolha das tarefas de 

aula e era um aspeto condicionante para a prática. 

A turma colocava-me desafios permanentemente. Os alunos testavam 

constantemente os meus conhecimentos, o que me motivava a estudar e a estar 

bem informada acerca das modalidades que lecionava. A minha turma maravilha 

transformou a minha jornada num percurso muito mais desafiante e sobretudo 

especial e sinceramente não a trocaria por nenhuma outra. 

 
 

Turma Partilhada- “Os bichinhos Carpinteiros” 

 

 
Desde o inicio que fiquei entusiasmada por trabalhar com uma turma do 6º ano 

de escolaridade. A inocência típica destas idades, a falta de filtros, a 

transparência e a energia das crianças é algo que me fascinava. 

No seio de uma reunião de NE definiu-se que cada um dos estudantes- 

estagiários iria ficar com a turma do 6º ano durante um período letivo. Chegou- 
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se a acordo que eu iria liderar a turma no primeiro período e os meus colegas 

nos restantes dois. Esta tomada de decisão baseou-se no critério do conforto 

que cada um sentia em lecionar determinadas modalidades. Assim, fiquei 

encarregue de introduzir as seguintes matérias: jogos desportivos coletivos, 

basquetebol, corrida de resistência e ginástica de solo. 

A turma partilhada era composta por 27 alunos, sendo 15 do sexo masculino e 

12 do sexo feminino. 

Surpreendentemente, esta turma tinha bastantes semelhanças com a minha 

turma residente. Não só no que diz respeito ao número de alunos, como também 

relativamente à capacidade motora, intelectual e emocional da turma. Mas, claro 

com diferenças nítidas começando pela idade e maturidade dos alunos. 

Nesta turma os alunos também tinham um nível de desempenho motor muito 

razoável, no entanto o grupo era mais homogéneo sendo mais fácil adequar as 

situações de aprendizagem à globalidade da turma. 

A motivação e empenho dos discentes no cumprimento das tarefas eram 

inquestionáveis. Neste aspeto a turma partilhada ultrapassava a residente. De 

facto, a vontade e a disponibilidade emocional dos sujeitos para a participarem 

na disciplina de Educação Física era fantástica. Mesmo aqueles alunos que por 

motivos de doença, ou lesão, traziam atestados em como não estavam aptos 

para realizar as aulas, mostravam a sua indignação relativamente à situação e 

procuravam ter uma participação ativa na sessão (arbitrando jogos, auxiliando 

na gestão do material e nos registos de estatística). Os alunos eram, por isso, 

muito recetivos aos mais variados tipos de práticas e dava imenso gosto planear 

qualquer tipo de atividade para a turma e observar o seu entusiasmo no decorrer 

das aulas. 

“O atletismo é, geralmente, uma temática “chata” de se lecionar, devido à pouca 

motivação que os alunos manifestam em correr. Surpreendentemente, as aulas 

de atletismo têm-se mostrado ser bastante produtivas e o empenho dos alunos 

é notório e bastante satisfatório. Através da aplicação de exercícios de 

competição entre equipas e a atribuição de pontuação consoante os níveis de 
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desempenho dos alunos, tenho alcançado resultados que não esperava. Na aula 

de hoje, os alunos foram capazes de manter uma corrida constante e mais ou 

menos uniforme durante nove minutos descontinuados. Comparando ao início 

do ano, em que não suportavam correr de forma constante e se constatava 

picos de aceleração/desaceleração, melhoraram significativamente a sua 

prestação.” (Reflexão Aula 20/10/2016, atletismo, turma partilhada) 

Em contrapartida a maturidade reduzida da turma traduzia-se em 

comportamentos menos desejáveis. A turma tinha um grupo de alunos muito 

faladores e bastante irrequietos. 

Uma turma grande, irrequieta e barulhenta é difícil de controlar e realmente a 

complexidade da tarefa trouxe-me algumas dores de cabeça. O estabelecimento 

de regras, um controle rigoroso das tarefas através de movimentações pelo 

espaço e colocação adequada foram essenciais para que a turma mantivesse 

um comportamento estável e apropriado. Outras estratégias foram adotadas, as 

mesmas vão ser descriminadas na área um, mais precisamente no tema da 

gestão. 

Trabalhar com duas turmas de faixas etárias tão distintas exigiu de mim um 

grande poder de reinvenção e dualidade. A comunicação e instrução foram 

efetivamente domínios que exigiram um tratamento distinto da turma residente 

para esta. A necessidade de simplificar, condensar o discurso e apresenta-lo o 

mais rápido possível foi imprescindível para que os alunos compreendessem e 

se mantivessem atentos. 

Com efeito, estes “bichinhos carpinteiros” testaram muitas vezes a minha 

paciência. Porém foi uma experiência bastante enriquecedora vê-los aprender e 

desenvolverem-se como alunos e pessoas. A paixão deles pela disciplina era 

revitalizante e sem dúvida dava-me uma motivação extra no final do dia. 
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4 - Realização da Prática Profissional 

 
 

4.1 Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

“A planificação e análise/avaliação do ensino são, justamente, necessidades e 

momentos desencadeadores de reflexão acerca da teoria e da prática do ensino. 

Por isso mesmo, aumentam a competência didática e metodológica e geram 

segurança de ação. Não somente porque o ensino mediante planificação e 

análise, adquire os contornos de uma atividade racional, humana, mas também 

porque, deste modo, o professor se liberta de determinadas preocupações, 

ficando disponível para a vivência de cada aula como um ato criativo.” (Bento, 

2003, p. 10). 

 
 

4.1.1. Conceção 

 

 
A conceção do ensino diz respeito à projeção da “ (…) atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais 

da educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

Educação Física no currículo do aluno e às características dos alunos (…) ” 

(Matos, 2015a, p. 3). 

Como iniciante da profissão docente, o estudante-estagiário deve tornar-se 

conhecedor acerca da sua atividade, através das informações que recolhe do 

meio envolvente. A exploração do mesmo ajuda-o na transição de aluno a 

professor (Vickers, 1990). Sendo a Escola Básica e Secundária de Águas Santas 

um meio que me era desconhecido. Tive como dever explorar e analisar essas 

condições educativas, no sentido de preparar o melhor possível a minha 

intervenção docente. 

O reconhecimento do meio realizou-se de forma progressiva. O primeiro passo 

foi a exploração do espaço desportivo onde iria decorrer a minha prática 



40 
 

pedagógica. O passo seguinte passou pelas reuniões iniciais de conselhos de 

turma, que forneceram informações valiosas sobre os alunos (particularidades 

de cada um, suporte familiar, comportamento, relacionamento dos pares). Em 

último lugar, mas não menos importante, a conceção do ensino assumiu um grau 

mais pormenorizado, através da análise dos documentos influenciadores da 

ação. Fizeram parte desses documentos o Projeto Curricular de Educação 

Física, os Programas Nacionais da disciplina e o Regulamento Interno da escola. 

A conceção traduz-se portanto na idealização ou projeção do ensino. Essa 

idealização é uma etapa essencial para a eficácia da ação educativa de qualquer 

professor. A conceção permite, assim, uma construção equilibrada do ensino, 

através da corporização de ideias provenientes da análise de documentos 

orientadores da atividade. 

Existem igualmente outras formas de projetar o ensino. A recolha de dados 

provenientes na investigação em educação, o estudo dos saberes específicos 

da nossa disciplina e transversais à educação são, também, essenciais para 

promover uma aprendizagem desejável nos alunos (Matos, 2015). Até o 

simples procedimento de entrega de fichas biográficas nas turmas é fulcral para 

arquitetar e encaminhar o processo educativo. 

Da conceção faz parte de um pequeno investimento inicial que se revela 

importante para o conhecimento mínimo do contexto. Só assim se pode exercer 

um ensino de qualidade e de acordo com as particularidades do meio. 

Apesar da elevada quantidade de informação inicial, aconselho a análise dos 

documentos institucionais e outras informações que sejam relevantes para o 

enquadramento com o meio. Inteirar-me das normas, regulamentos e ideias que 

orientam o meio trouxe-me alguma confiança e segurança para planear e na 

concretizar prática do EP. Aos poucos as informações que recolhi tornaram-se 

úteis tanto no esclarecimento de questões contextuais e didáticas, como na 

construção da minha opinião e conceção de ensino (dentro daquilo que me foi 

permitido). 
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Por meio da conceção tive uma leve noção da autenticidade da escola 

cooperante, que me facilitou o processo de planeamento das atividades 

educativas. 

 
 

4.1.2. Planeamento 

 

 
Planear significa antecipar uma ação. É o processo de teorização que antecede 

a concretização prática. Para Arends (1995, p. 44) “a planificação do professor 

é a principal determinante daquilo que é ensinado nas escolas. O currículo, tal 

como é publicado, é transformado e adaptado pelo processo de planificação 

através de acrescentos, supressões e interpretações e pelas decisões do 

professor sobre o ritmo, sequência e ênfase.”. Arévalo et al. (2010) indicam que 

a principal função do planeamento é a organização sistemática e razoável do 

ensino. Os autores afirmam ainda que o planeamento deve conter os seguintes 

requisitos: coerência, viabilidade, concretização, contextualização e flexibilidade. 

A coerência do planeamento assenta no vínculo harmonioso que se estabelece 

entre as formalidades institucionais e as crenças e convicções do professor. Isto 

é, o planeamento deve contemplar decisões que obedeçam a critérios 

estipulados quer pelo estabelecimento de ensino, quer a nível externo, ou 

nacional. Simultaneamente, o planeamento deve estra de acordo com o 

entendimento que o docente tem do ensino e as suas convicções. Logo, os 

objetivos estabelecidos e os conteúdos a lecionar têm de estar em consonância 

com os documentos da organização escolar, mas também com aquilo que o 

docente considera exequível de ser aplicado na sua realidade. 

No que diz respeito à viabilidade, o plano tem de ser aplicável num contexto de 

ensino específico. Desta forma, as características do meio influenciem o 

direcionamento do ato pedagógico e não o inverso. O sucesso da educação 

reside, portanto, na adequação das matérias e conteúdos de ensino ao local da 

prática. Logo, os bons professores exercem “ (…) a sua função de forma 
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consistente com os seus objetivos, com a particularidade dos seus alunos e dos 

ambientes de ensino.” (Rink, 1993). 

Por fim, um ensino eficaz reside na flexibilidade do planeamento (Januário, 

1988), na medida em que os professores devem ser capazes de o ajustar tendo 

em conta a ocorrência de constrangimentos situacionais. 

Enquanto a fase de conceção me permitiu idealizar, o planeamento foi 

importante para estabelecer uma ligação entre a teoria (idealizado) e a prática. 

Bento (2003) assume que o planeamento das atividades educativas é 

fundamental para o estabelecimento de objetivos e meios para a sua 

concretização, para a tomada de decisões e para determinar meios e operações 

metodológicas coerentes com os seus objetivos. A verdade é que planear 

ajudou-me a refletir e a organizar o ensino de uma forma lógica e estruturada. 

Para mim, o planeamento começou logo após ter tido acesso ao calendário 

escolar e aos horários das turmas (partilhada e residente). Iniciei, depois, um 

processo de estruturação que me situou no tempo, face à distribuição do número 

de aulas, conteúdos e objetivos pelas diversas modalidades. 

Nem tudo aconteceu como estava programado. Por vezes surgiram situações 

que alteraram o rumo natural dos acontecimentos (questões meteorológicas, 

greves, obras). No entanto, planear fazia-me sentir mais disposta a enfrentar o 

inesperado. O planeamento não me preparava para o imprevisível, mas 

auxiliava-me nas decisões de ajustamento. Isso acontecia devido ao processo 

reflexivo e de análise contextual realizados no momento de conceção do 

planeamento. 

Contudo Arends (1995) alerta que a planificação também tem os seus pontos 

negativos, como por exemplo o condicionamento da iniciativa do aluno e a 

insensibilidade demonstrada pelo professor face às ideias dos seus discentes. 

Em casos mais graves o professor pode até deixar de respeitar o ritmo de 

aprendizagem dos estudantes para simplesmente cumprir o planeamento. Um 

docente que esteja excessivamente focado em seguir um plano pode cometer 

este tipo de erros. 
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No começo do ano letivo para mim foi complexo entender que não cumprir o que 

estava planeado não era errado. Julgo que esta tenha sido uma das minhas 

maiores dificuldades sentidas no início do EP. Ao longo do tempo percebi que 

se realmente queria respeitar o ritmo dos meus alunos ou até dar mais autonomia 

à turma teria de me sujeitar a certos momentos que não estavam contemplados 

no planeamento. 

As decisões de ajustamento do plano fazem parte do processo de ensino- 

aprendizagem. Como em tudo, temos de encontrar um equilíbrio entre o 

cumprimento rigoroso do plano e o ajustamento em função de uma necessidade 

de aula. Ou seja, o equilíbrio entre o planear, o cumprir e o adaptar. 

  

Plano Anual 

 

Este tipo de planificação caracteriza-se por ser “um plano sem pormenores da 

atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios de 

análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo.” (Bento, 2003, p.60). 

Subentende-se que após a análise detalhada dos documentos curriculares 

gerais e específicos da disciplina (Planos Nacionais de Educação Física, 

Planificação Anual de Educação Física e Plano Anual de Atividades), se 

determinem os objetivos anuais e se proceda a uma distribuição lógica das 

unidades de ensino ao longo do tempo. Estes aspetos devem ser programados, 

sem esquecer as condições humanas e materiais da escola. 

Aquando da elaboração do plano anual tive acesso à planificação da disciplina, 

elaborada pelo grupo de Educação Física da escola cooperante. Nesse 

documento constavam as unidades temáticas distribuídas por ciclos de ensino e 

por períodos letivos. A existência desse documento foi positiva pelos seguintes 

motivos: 

 Vantagem na uniformização das matérias a serem lecionadas dentro dos 

mesmos ciclos. Permitindo que os alunos que frequentavam o mesmo 

ciclo de ensino pudessem interagir e desenvolver as mesmas matérias 

em simultâneo; 
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 A alteração da ordem de lecionação das matérias a cada ano de 

escolaridade constituía uma vantagem por não se tornar tão monótono 

para os discentes; 

 O número de aulas não se encontrava igualmente distribuído pelos três 

períodos letivos. Geralmente do primeiro para o terceiro período 

verificava-se um decréscimo do número de aulas total da disciplina. 

Assim, o facto de existir uma alternância de lecionação das modalidades 

criava um equilíbrio no final dos ciclos de ensino; 

Em contrapartida a planificação ciada pela Escola básica e Secundária de Águas 

Santas, limitava os professores em termos de opções e personalização do 

ensino. Isto é, se um professor já conhecesse uma turma de um ano letivo 

anterior e soubesse que os alunos apresentavam mais dificuldade a uma certa 

modalidade, não podia lecionar a matéria correspondente num período letivo que 

ia ter um número de aulas mais elevado. 

No meu caso, senti que a existência de uma planificação anual me retirou algum 

poder decisivo. Talvez tivesse optado por uma distribuição diferente das 

modalidades (por exemplo, lecionar quatro modalidades no primeiro período e 

apenas três no segundo, uma vez que o primeiro período letivo era mais longo). 

Porém não tendo essa possibilidade limitei-me a distribuir as modalidades 

segundo tempos letivos por cada período. Ou seja, atribuí um determinado 

tempo de lecionação a cada modalidade. Não esquecendo claro, a necessidade 

de dispor as unidades temáticas de acordo com uma sequência lógica para 

facilitar a aquisição de conhecimentos. 

Arquitetar um planeamento anual é uma tarefa árdua e complexa. Não foi 

simples atribuir um maior número de horas letivas a uma modalidade em relação 

a outra no mesmo período, especialmente quando não temos a certeza a qual 

delas a turma apresenta maiores dificuldades. Considerei até, que a priorização 

de uma matéria em detrimento da outra, quando não tinha a perceção de qual 

precisava de mais atenção, algo injusta. 

Calendarizar foi outra tarefa árdua. Rapidamente me apercebi da importância de 

promover a continuidade do ensino, tentando evitar as interrupções e a 
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rotatividade na lecionação das modalidades. A existência de um roulement de 

espaços desportivos nem sempre facilitou a tarefa. O roulement era um aspeto 

que condicionava a prática educativa e desfavorecia a correta aquisição de 

conhecimentos. Nem sempre era possível evitar as quebras de aprendizagem. 

Por exemplo, no caso da ginástica acrobática (ANEXO 1) os alunos tinham 

contacto com a modalidade duas semanas consecutivas no ginásio. Após essas 

duas semanas de prática, passavam uma semana no exterior e outras três no 

pavilhão desportivo a realizar outro tipo de atividades, o que significa que só um 

mês mais tarde voltavam a treinar ginástica acrobática. Esta interrupção 

prolongada revelava ser um ponto bastante negativo, pois dificultava que os 

alunos assimilassem eficazmente as competências lecionadas. Portanto, houve 

uma elevada dificuldade de combater este tipo de situações no planeamento 

anual, confesso até que em muitos casos e foi impossível. 

No seguinte quadro (Quadro 1), encontra-se representada a planificação de 

Educação física que me foi destinada. Como podemos constatar para cada 

período letivo existe uma quantidade absurda de modalidades a lecionar. 

 

 
Quadro 1 - Planificação Anual de Educação Física para o 6º e 12º ano de escolaridade da Escola 
Básica e Secundária de Águas Santas. 

 

 Período Letivo 

1º 2º 3º 

A
n

o
 

 

6º 

Jogos Desportivos Coletivos 
Basquetebol 

Atletismo- Resistência 
Ginástica de Solo 

 

 
  

 

 
  

 

12º 
Andebol 

Atletismo- Resistência 
Ginástica de Solo e Aparelhos 

Basquetebol 
Voleibol 

Atletismo- Velocidade 
Ginástica Acrobática 

Badminton 
Futebol 
Dança 

 

 
Planear para um número tão grande de modalidades, quando a carga horária da 

disciplina era reduzida foi uma tarefa bastante complexa. Posso dizer que ao 

longo do EP, foi das tarefas que mais me indignou. Como seria possível que a 

aprendizagem dos alunos fosse eficaz, quando a quantidade da matéria não era 

compatível com o número de horas dedicadas à disciplina? No início não me 



46 
 

apercebi logo da seriedade da situação. Mas com a prática verifiquei que aquela 

missão era quase impossível. “Na maior parte dos casos, os professores lutam 

por ensinar matéria a mais, demasiado superficialmente. Os alunos usufruíram 

melhor com um plano mais reduzido.” (Arends, 1995, p.61). Esse foi um dos 

principais motivos que me levou a decidir em conjunto com o professor 

cooperante a não lecionar futebol no terceiro período letivo. 

Siedentop et al. (1986) são da opinião que os programas de multiatividades são 

interessantes na medida em que oferecem um variado leque de experiencias aos 

alunos. Em contrapartida Rink (1993, p. 221) pressupõe os mesmos teriam 

uma aprendizagem mais significativa se tivessem unidades de ensino mais 

alargadas para cada modalidade. 

Eu não concordei com a instrução de uma quantidade exagerada de atividades 

desportivas por período letivo. Julgo que o ensino iria ter mais qualidade se 

fossem realizadas opções ao nível da abordagem de certas temáticas consoante 

os anos de escolaridade. Ou seja, a disciplina beneficiava se a cada ano fosse 

permitido apenas a lecionação de três ou quatro modalidades predefinidas. O 

ano de escolaridade seguinte iria ter outras modalidades e assim 

sucessivamente, podendo repetir-se modalidades com o passar dos anos. Os 

alunos iriam ter experiências educativas mais profundas, poderiam vir a ter uma 

aprendizagem mais significativa, iriam passar pelas várias modalidades no 

decorrer dos anos, os professores não precisariam de lecionar a matéria tão 

apressadamente e o ensino poderia ser mais personalizado e humanista. Assim 

como Bento (1987) que realça a importância de a Educação Física necessitar de 

promover uma organização escolar humanizada, realista e projetiva. 

Em síntese, a construção do plano anual foi ideal para organizar e aprender a 

gerir a ação pedagógica. Foi, igualmente, interessante para refletir sobre certas 

questões da planificação nas escolas e sobre a promoção de um ensino de 

qualidade. Por fim, o planeamento anual foi uma prova de que um plano é 

mutável e não tem de ser cumprido só porque está previsto que vá acontecer 

daquela forma. 
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Modelo de Estrutura e Conhecimento 

 

 
O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) é apresentado como um veículo 

que faz a correta ligação entre a matéria desportiva e as metodologias de ensino 

(Vickers, 1990). É portanto como um guião que orienta a prática pedagógica dos 

professores, onde constam as informações necessárias para a realização de um 

ensino sustentado em bases sólidas. Daí a sua importância na condução do 

processo de ensino-aprendizagem. 

O MEC é valido para qualquer modalidade desportiva (individual ou coletiva). É 

essencial para criar condições favoráveis à aprendizagem dos alunos. A 

estruturação do conhecimento deve, portanto, ser visto como “ (…) um construto 

pessoal, e o primeiro passo no desenho do processo instrucional.” (Vickers, 

1990, p.13). 

Para assegurar a eficácia do ensino é necessário desenvolver estratégias para 

a prática e construir um modelo de instrução, de acordo com o conhecimento 

existente sobre uma determinada matéria. Sabe-se que há uma estrutura de 

saberes comuns a todas as modalidades, no entanto cada uma delas manifesta 

características específicas e particularidades que as distinguem das restantes 

atividades desportivas. 

Como tal, foram estudadas as competências e capacidades necessárias para a 

execução prática das modalidades que iam ser lecionadas ao longo do ano 

letivo. Foram estudados os conceitos táticos, as noções básicas, o contexto de 

prática e depois os dados foram hierarquizados segundo uma estrutura de 

conhecimento lógica. No fim tomaram-se decisões acerca da possível aplicação 

das tarefas de ensino. 

O Modelo de Estrutura do Conhecimento encontra-se dividido em oito módulos 

e três fases distintas (fase de análise, fase de tomada de decisão e fase de 

aplicação). Os módulos um, dois e três dizem respeito à fase de análise, os 

módulos quatro, cinco, seis e sete correspondem à fase de tomada de decisão 

e o módulo oito à fase de aplicação do modelo. 
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O módulo um, designado por Estrutura do Conhecimento, engloba as 

competências gerais, transversais e específicas de cada modalidade. Fazem 

parte desta análise o estudo das competências, capacidades e conceitos das 

ciências desportivas, a fim de hierarquizar o conhecimento desportivo. É o 

conhecimento declarativo que “ (…) estrutura a informação que serve de 

referência permanente para o planeamento das unidades de instrução.” (Vickers, 

1983, p.30). Estas questões são deveras importantes para garantirmos um 

ensino sustentado em conceitos válidos. Assim como, o conhecimento da 

história das modalidades é atrativo para desenvolver certas atividades com os 

discentes e para promover a melhoria da cultura desportiva, tanto nossa, como 

deles. Como por exemplo, a atividade descrita na seguinte reflexão de aula: 

“A sessão foi planeada com o intuito de dar a conhecer a história do Atletismo e 

dos Jogos olímpicos aos alunos. Estruturei uma atividade de orientação, em que 

cada posto ia conter uma pista que ia conduzir a uma pergunta para cada equipa. 

Após responderem à sua questão, as equipas tinham acesso a outro mapa 

correspondente a outro posto, onde iam encontrar outra pista e assim 

sucessivamente.” (Reflexão Aula 25/11/2016, atletismo, turma residente) 

O segundo módulo (Análise do Envolvimento de Aprendizagem) está 

diretamente relacionado com as condições de aprendizagem e com o meio 

envolvente. O contexto escolar, em que os alunos e professores estão inseridos, 

irá dinamizar e condicionar todo o processo de ensino e, consequentemente, a 

aprendizagem. Este módulo alerta para a necessidade de ajustar os métodos às 

condições do meio envolvente, para que que haja uma estruturação consistente 

e coerente do ensino. Deste modo, as instalações desportivas, os equipamentos, 

o tempo para lecionação, as condições de segurança são aspetos a ter em conta 

para desenvolver um modelo de ensino adaptado ao contexto. 

O módulo 3 (Análise dos Alunos) diz respeito à análise e caracterização da 

turma. Esta análise é baseada nos aspetos motores, psicossociais e cognitivos. 

Também engloba as principais características dos alunos, as suas necessidades 

e o seu nível de desempenho. Os dados recolhidos são fundamentais para a 

estruturação do ensino em função da turma. Na minha prática de ensino este 
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momento concretizou-se no momento de entrega de fichas caracterização do 

aluno, no início do ano letivo. A partir desses dados e em conjunto com a 

avaliação diagnóstica que foi realizada para cada modalidade, consegui recolher 

informações relevantes das turmas e planear o ensino. 

O módulo 4 (Extensão e Sequência de Conteúdos) caracteriza-se pela tomada 

de decisões relativamente à matéria a ser lecionada e ordem de aplicação dos 

conteúdos. De acordo com Vickers (1990), a extensão é seleção dos conteúdos 

de ensino apropriados para um grupo de estudantes, enquanto que e sequência 

é a ordem em que a informação é apresentada aos mesmos. A mesma autora 

explica que os conteúdos podem ser lecionados de duas formas: abordagem 

bottom-up, ou abordagem top-down (Vickers, 1990). 

No primeiro caso, os alunos exercitam as competências através de situações de 

aprendizagem simples, antes de passarem a tarefas mais complexas (Rink, 

1993). Utilizei esta abordagem nas seguintes modalidades: 

 Ginástica, pois envolve questões severas de segurança e os seus 

elementos exigem uma aprendizagem simplificada, antes de serem 

executados na sua totalidade; 

 Atletismo (resistência), pois devido a questões motivacionais, inicialmente 

optei por definir que os alunos correriam por um período de tempo 

reduzido. Á medida que os discentes iam superando os desafios com 

sucesso, o tempo de corrida ia aumentando. 

 Dança, pois a coreografia não é apresentada aos alunos na sua versão 

final. A coreografia é aprendida por partes. De sessão para sessão 

acrescentam-se novos movimentos, até os alunos assimilarem o a 

coreografia na sua totalidade. 

A abordagem top-down pretende desenvolver as habilidades dos alunos em 

contextos reais de ação. Assim, as competências são exercitadas a partir de 

situações pedagógicas complexas. Podem depois sofrer pequenas alterações 

auxiliadoras da prática e ser treinadas através situações menos complexas. 

Trata-se de uma abordagem com referência ao jogo (Rink, 1993) e tem como 

objetivo a compreensão da atividade como um todo antes do ensino por partes. 
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Dei preferência a esta abordagem às modalidades desportivas coletivas e ao 

badminton. Penso que a aprendizagem contextualizada deve prevalecer em 

detrimento de abordagens mais tecnicistas, salvo exceções. 

O quinto módulo diz respeito à Definição dos Objetivos. Para Vickers (1990) os 

objetivos são afirmações que descrevem aquilo que o professor expecta que os 

seus alunos atinjam no final de uma aula, unidade temática, período letivo, ou 

até ao final do ano. A autora reconhece a existência de quatro tipos de objetivos 

distintos: técnica psicomotora, performance psicomotora, conhecimento e 

objetivos relacionados com o desenvolvimento pessoal. “A presença dos 

objetivos nos diversos níveis de planeamento educacional dimensiona o “para 

quê” se está projetando o processo a ser desencadeado.” (Fonseca, 2015). Este 

módulo pretende, então, definição de objetivos específicos e transversais às 

várias áreas e direcionados para a turma e para cada individuo. 

A Configuração da Avaliação é o sexto módulo do MEC e representa a 

configuração e a tomada de decisões ao nível da avaliação dos alunos, 

contemplando as várias facetas de avaliação, os critérios e a classificação. A 

avaliação permite não só classificar e diferenciar os alunos, como também 

fornecer feedback acerca do processo de ensino-aprendizagem (Januário, 

1988). 

O módulo 7 (Desenho das Atividades de Aprendizagem) refere-se à seleção de 

progressões pedagógicas específicas. Essas progressões têm o intuito de 

capacitar os alunos para o cumprimento os objetivos definidos. Nesta fase, cabe 

ao professor encontrar exercícios, habilidades, progressões que conduzam os 

alunos ao sucesso. Apesar de este trabalho nos possibilitar escolhas coesas e 

orientadas para o pretendido, considerei um tipo de planeamento 

excessivamente pormenorizado. Considero que a seleção das atividades de 

aprendizagem deve ser realizada de aula para aula, após verificação do 

rendimento dos discentes relativamente a uma sessão anterior. Antecipar a 

escolha das situações pedagógicas, no início de uma unidade temática, foi uma 

tarefa complexa. Nem sempre era capaz de prever a reação dos alunos a uma 

determinada tarefa que ia ser aplicada numa aula, mais difícil foi prever a 
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adequabilidade das progressões que foram programadas para uma unidade 

temática inteira. 

O módulo oito (Aplicação), como o próprio nome indica é a aplicação do MEC. 

Nesta fase existe a aplicação dos planos de aula, das unidades temáticas e do 

planeamento anual, não esquecendo que podem existir alterações de acordo 

com o grau de desenvolvimento dos alunos. 

 

 
Unidade Temática 

 

 
A unidade temática consiste num planeamento para um grupo de aulas, alusivo 

a um tema (Rink, 1993). “A planificação da unidade associa num conjunto, uma 

série de objetivos, conteúdos e atividades que o professor tem em mente. 

Determina o decurso geral de uma série de aulas durante dias, semanas ou 

mesmo meses e geralmente reflete a compreensão que o professor tem tanto do 

conteúdo como dos processos de ensino.” (Arends, 1995, p.60) 

A realização da unidade temática é de extrema importância para a proficiência 

da ação educativa. O seu planeamento passa por identificar os conteúdos a 

serem lecionados, de acordo com os Planos Nacionais de Educação Física, com 

o nível da turma (que é conferido na Avaliação Diagnóstica) e com as 

características do meio (materiais, espaços, tempo e número de sessões, entre 

outras). Em seguida, o professor define a sequência e a extensão da matéria. 

Ou seja, cria-se uma espécie de linha do tempo onde colocamos os conteúdos 

que queremos lecionar segundo uma ordem lógica. Por conseguinte, permite 

definir quando é introduzida a matéria, por quanto tempo vai ser exercitada e 

quando vai ser consolidada. Os conteúdos selecionados podem ser 

competências motoras de ordem técnica, pressupostos de ordem tática e 

categorias transdisciplinares relacionadas com a aquisição de valores 

desportivos (como a cooperação, o empenho, a autonomia, a responsabilidade, 

entre outros). 
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Para Bento (2003) planear a unidade temática é uma parte fundamental para a 

transmissão significativa de conhecimentos relevantes. O autor refere também a 

importância de diferenciar o planeamento da atividade ao nível da turma. 

A unidade temática não deve ser generalizada nem demasiado global. A 

consequência disso é um ensino pouco personalizado e impessoal. A unidade 

temática deve ser construída após o professor reunir as informações necessárias 

sobre o nível da turma, relativamente a uma determinada modalidade. Por isso, 

deve ser realizada uma avaliação inicial para verificar os conhecimentos motores 

e teóricos dos alunos, a menos que se trate de um caso de continuidade 

pedagógica e o professor conheça as características da turma. A partir daí são 

selecionados os conteúdos de aprendizagem e procede-se à gestão do ensino. 

Reconheci a importância de avaliar o estado inicial da turma às várias 

modalidades. Isso permitiu-me um melhor conhecimento das dificuldades da 

turma e direcionou-me para um determinado ponto de ensino. Claro que depois 

existiram variáveis que condicionaram o planeamento da unidade temática, 

como por exemplo o espaço de aula, os materiais, o número e tempo de aulas 

de dedicação à modalidade, entre outros. 

Confesso que esta tarefa de adequação da unidade temática à turma é uma 

tarefa bastante árdua especialmente para docentes em início de carreira. 

A quantidade de conteúdos selecionados nem sempre foi compatível com o 

número de aulas, especialmente no início do ano, quando pensei que fosse 

capaz de lecionar uma elevada quantidade de matéria num curto espaço de 

tempo. Só a meio do EP é que me apercebi que não podia ser tão ambiciosa. 

Por vezes o menos é mais. Isto é, penso que em determinados momentos teria 

beneficiado se tivesse optado por abordagens menos extensas e mais profundas 

da matéria. 

O excesso de conteúdos pode ter como consequência uma abordagem 

superficial da matéria, não permitindo que os discentes façam uma correta 

assimilação dos assuntos. Planear uma unidade temática onde constam 

conteúdos em excesso tendo em conta o tempo de exercitação, pode privar a 
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aprendizagem dos discentes por diversas razões, entre as quais: o professor não 

dar o devido ênfase à exercitação dos conteúdos e/ou ter de introduzir muitas 

habilidades simultaneamente, na mesma sessão. Procurei dedicar parte das 

minhas reflexões a este último assunto, pois a certa altura constatei que a 

introdução de vários conteúdos na mesma aula não estava a surtir o efeito 

desejado nos alunos. Bento (2003), inclusivamente, revela que a definição do 

essencial e a concentração em assuntos fulcrais são indispensáveis para a 

construção razoável de uma unidade temática. 

No planeamento da unidade temática, a introdução de novos conteúdos, deve 

ser bem analisada. Por exemplo, tanto a minha turma residente como a 

partilhada tinham duas aulas de Educação Física por semana. A primeira aula 

da semana tinha a durabilidade de 50 minutos (35 de tempo útil) e a segunda de 

100 minutos (85 minutos de tempo útil). Um dos cuidados que tentei ter foi a 

introdução de conceitos novos nas aulas de maior duração. Dessa forma, a 

turma tinha tempo para iniciar os conteúdos, consciencializar-se dos movimentos 

e interiorizar as habilidades. Em contrapartida a aula de 100 minutos ficava à 

distância de cinco dias da outra sessão. Por conseguinte, o se fossem 

introduzias habilidades novas nessas aulas os alunos ficavam cinco dias sem 

exercitar a matéria. Caso, fossem introduzidos os conceitos na primeira aula da 

semana, os discentes tinham apenas um dia de interrupção. Analisando a 

situação, nem sempre foi fácil gerir a introdução de matéria, além de que havia 

um número reduzido de aulas para espaçar a introdução dos assuntos. Este tipo 

de detalhes pode, realmente, fazer a diferença no processo educativo. Admito 

que nem sempre estive consciente da importância de tais aspetos, mas refletindo 

sobre o assunto reconheço o seu valor. Como refere Arends (1995) os 

professores experientes sabem identificar as melhores ocasiões para iniciar o 

ensino de assuntos novos ou importantes. Na minha perspetiva, a melhor 

solução passaria por inverter a ordem das aulas. A aula de maior durabilidade 

deveria anteceder a sessão mais curta, assim podiam evitar-se tanto as quebras 

na aprendizagem como a introdução apressada dos conteúdos. 

Por estes e por outros motivos o desenho da unidade temática teve de ser bem 

estudado. De facto, uma aplicação adequada da mesma vai ser decisiva no 
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sucesso do ensino e da aprendizagem. No entanto, como qualquer nível de 

planeamento não podemos esquecer da capacidade de ajustamento da unidade 

temática. Esta pode e deve ser alvo de alterações sempre que necessário e caso 

uma turma não esteja a reagir bem a determinadas decisões pedagógicas. 

 

Plano de Aula 

 

 
“Uma aula é um trabalho duro para um professor. Significa cinquenta minutos de 

atenção concentrada e esforço intenso. Requer emprego das forças volitivas 

para levar por diante o conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade 

de reação e adaptação rápida a novas situações. (…) A aula é realmente o 

verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do professor.” 

(Bento, 2003, p.101) 

O plano de aula é realmente a concretização de um vasto conjunto de tomada 

de decisões dos diversos níveis de planeamento. Ou seja, é através da aplicação 

do mesmo que vamos verificar a adequabilidade e eficácia dos restantes 

planeamentos. Conceber um plano de aula ajuda o professor a refletir sobre os 

vários aspetos da sessão (conteúdos a serem ensinados, as estratégias 

pedagógicas e motivacionais a serem adotadas, as tarefas específicas, palavras- 

chave, os materiais necessários e o tempo fundamental para a realização de 

cada atividade) (Bott, 1997). 

Na sua estrutura, o plano de aula apresenta os objetivos gerais e específicos de 

cada sessão, que vão de encontro às funções didáticas propostas pela unidade 

temática daquela modalidade. O plano de aula apresenta, igualmente, uma 

sequência de situações de aprendizagem para a sessão, começando por uma 

forma de ativação dos alunos, passando por uma fase de desenvolvimento e por 

um género de conclusão ou fase culminante (Siedentop et al., 1986) 

Distinguem-se, portanto, três fases distintas nas aulas: parte inicial, parte 

fundamental e parte final. 
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Segundo Tenroller e Merino (2006) a parte inicial tem como principal objetivo 

aumentar a frequência cardíaca, podendo ter uma duração de cinco a dez 

minutos. Este momento da aula designado por ativação geral pode ser dedicado 

ao aquecimento geral ou específico. 

Na generalidade das aulas optei por realizar um tipo de aquecimento mais 

específico. Isto é, nas modalidades desportivas coletivas a minha prioridade foi 

a pré-disposição dos alunos para prática através do jogo, com algumas 

limitações ou até criar situações problema para posteriormente introduzir os 

conteúdos desejados. Em outras ocasiões recorri a jogos lúdicos, mas sempre 

com a preocupação de fazer o transfere para a prática da modalidade em 

questão. Noutros casos como a ginástica de solo, o aquecimento era mais 

direcionado para o trabalho de articulações fundamentais à prática, para o 

trabalho de força, e de flexibilidade em geral que auxiliavam à prática da 

modalidade. Por algum tempo experimentei também a utilização de um circuito 

de treino funcional na parte inicial da aula. O mesmo foi desenhado em função 

da modalidade que estava a ser lecionada e assim incidia sobre os grupos 

musculares que iam ser posteriormente requisitados na aula. Acabei por revogar 

o uso do treino funcional porque acabava por retirar demasiado tempo ao que 

considerava ser essencial, o jogo. 

Na parte fundamental da sessão são introduzidas situações pedagógicas 

segundo uma determinada sequência lógica, que devem estar em conformidade 

com os conteúdos e respetivos objetivos perspetivados para a aula (Fonseca, 

2015). Não basta planear um conjunto de exercícios, é essencial que cada tarefa 

seja especificamente desenhada para o cumprimento de objetivos previamente 

estipulados. As situações de aprendizagem devem resultar de uma 

intencionalidade pedagógica orientada pelas determinantes de êxito dos 

conteúdos. 

Evidentemente, existem outros fatores que são fulcrais para o sucesso da aula 

por exemplo, a quantidade de exercícios a aplicar não deve ser exagerada. As 

trocas de situações de pedagógicas implicam interrupções para momentos de 

instrução, demonstração, possíveis trocas de grupos de trabalho e de materiais. 
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Por isso, a troca de tarefas implica redução do tempo de execução motora, que 

pode ser acentuada com a apresentação de situações novas. Um dos truques 

que pode ser utilizado para a rentabilização da aula é recorrer ao jogo sempre 

que for possível, nem que para isso tenham de ser colocadas diferentes variáveis 

que potenciem o desenvolvimento das habilidades pretendidas. Desta forma, ao 

longo do tempo concluí que quantidade não é necessariamente sinónimo de 

qualidade, até porque pode prejudicar o ritmo de aprendizagem dos alunos. 

Inicialmente planeava uma quantidade elevada de exercícios para as aulas e 

não reparava que podia estar a desrespeitar o ritmo de aprendizagem dos 

discentes. Quando os alunos começavam a perceber a essência da matéria eu 

tendia a avançar para outro exercício. Apurei que os alunos beneficiavam com 

menos tarefas e um maior número de repetições das mesmas por aula. Com isto 

não quero dizer a repetição exaustiva, mas dar enfase às situações para 

promover a assimilação dos conteúdos. Para além disso era perseguida pelo 

receio de não cumprir o plano de aula na íntegra. Insistia constantemente em 

cumprir o que estava estabelecido, a apressava as tarefas para que todos os 

pontos fossem concretizados. Após reflexão cheguei à conclusão que o melhor 

seria interpretar os sinais dados pelos alunos e adaptar o plano de aula quando 

necessário. Aceitei também, reduzir o número de exercícios por aula. 

“O ensino pressupõe que o professor esteja, realmente focado no ensino e no 

aluno. Não interessa termos um plano de aula bem desenhado, ou a aula bem 

organizada se não estamos a promover realmente a qualidade de ensino, nem 

a dar resposta às necessidades dos alunos. E hoje, quase pela primeira vez, 

consegui desligar-me do mundo, do tempo, do material, do plano de aula e 

conectar-me com a turma. E, por isso, acabei a aula com a sensação que, com 

as condições que tinha não poderia ter corrido muito melhor.” (Reflexão Aula, 

14/10/2016, andebol, turma residente) 

A parte final da aula tem como objetivo baixar a frequência cardíaca dos alunos 

e é um momento oportuno para o alongamento final e comentar a prática 

desenvolvida (Tenroller & Merino, 2006). 
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Nas minhas aulas este momento tinha o propósito de reunir a turma, discutir 

alguns pontos fulcrais da aula, aplicar algum questionamento para averiguar a 

compreensão dos conceitos, entre outros. Destinava mais tempo das aulas de 

cem minutos a esta reunião final, uma vez que na sessão mais curta preferia 

dedicar mais tempo à prática motora que, na minha opinião, era insuficiente. 

Ao longo do tempo fui aprendendo relativizar a construção do plano, o que não 

significava que atribuía cada vez menos importância ao ato. Simplesmente, no 

início era capaz de demorar muito tempo a realizar o esboço de uma aula. 

Surgiam muitas dúvidas não só devido à inexperiência como também ao fraco 

conhecimento que possuía sobre as turmas e possíveis reações às situações de 

aprendizagem propostas. Conforme a minha integração no processo educativo, 

a construção do plano de aula começou a ser algo natural e menos complexo. 

Arends (1995) compreende que os professores em início de carreira exponham 

planos de aula detalhados e necessitem de ser constantemente orientados por 

ele ao longo de uma aula. Nas primeiras semanas sentia a necessidade de 

carregar o plano comigo e consultá-lo durante a aula. O suporte teórico trazia- 

me segurança. Gradualmente comecei a deixar o plano de lado visitando-o 

apenas em caso de dúvida. Este caminho foi importante pois senti que parei de 

olhar para o papel para me focar nos alunos e nos problemas situacionais. Fiquei 

mais livre para observar aquilo que se passava à minha volta e para intervir de 

forma ativa. 

O plano de aula é realmente importante para orientar a ação educativa, no 

sentido em que direciona a sessão para objetivos concretos e refletidos. Todavia 

não deve ser esquecida a capacidade de flexibilização do planeamento. “ (…) 

para atender às condições do contexto, bem como aos interesses dos alunos, o 

plano deve ter a necessária provisoriedade. Deve sofrer as alterações 

adequadas às situações não previstas.” (Fonseca, 2015). 
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4.1.3. Realização 

 

 
Realizar é concretizar, é executar, é atuar, é agir. Realizar é o ato de fazer 

acontecer. 

Após vários anos de formação e após algum tempo de conceção e planeamento 

do ensino chegou a altura de enfrentar os desafios da realidade. 

A realidade nem sempre se apresentou de forma subtil, assim como nem sempre 

se encontra na teoria o conforto necessário para resolver certos problemas que 

surgem na prática. No ensino não existem receitas. A teoria é de facto essencial 

para a grande maioria das tomadas de decisões da docência, porém a sua 

aplicabilidade não se enquadra a todas as situações. O professor tem de ser 

capaz de avaliar as circunstâncias e decidir pelo caminho mais adequado à sua 

realidade. “Se o professor utilizasse exclusivamente as receitas oferecidas pela 

ciência ou teoria despersonalizar-se-ia, hipotecando todo o espaço de invenção, 

de criatividade, de co-autor do processo de ensino, de sujeito de decisão 

próprias.” (Bento, 1995, p. 54). 

Do confronto entre a teoria e a prática surgiu a reflexão de temas importantes no 

desenrolar da minha ação pedagógica. No seguimento deste capítulo 

apresentam-se alguns deles. 

 

 
4.1.3.1. Incertezas de uma docente em processo de formação 

 
Eu pessoal versus eu profissional 

 

 
Resende et al. (2014) assumem que a identidade profissional é construída ao 

longo da vida, nomeadamente através do envolvimento pessoal e investimento 

profissional. 

O confronto com a realidade educativa despertou em mim uma necessidade 

imensa de me descobrir enquanto docente. 



59 
 

É esperado que um estudante-estagiário adote uma postura condizente com o 

exercício da sua profissão. Eu sabia quem eu era enquanto pessoa, mas tinha a 

perceção de que não poderia ser exatamente igual a mim mesma enquanto 

professora. A procura pelo equilíbrio entre o ser e o ser profissional foi um 

processo complexo e profundo. 

A minha turma residente tinha alunos com uma diferença de idades muito 

reduzida comparativamente à minha. Foi estranho, para mim, carregar o fardo 

da docência e impor-me com esse estatuto junto desses alunos. Esta 

dificuldade não estava diretamente relacionada com a turma, até porque a 

mesma aceitou bem a minha função. A complexidade da situação residiu na 

aceitação da minha identidade face àqueles alunos. Durante algum tempo foi 

difícil equilibrar a relação professor-aluno, pois para além das nossas idades 

serem muito semelhantes, em parte identificava-me com a linguagem deles, as 

brincadeiras, os gostos, entre outras. 

O facto de ter lecionado simultaneamente a duas turmas de escalões etários tão 

distintos (sexto ano e décimo segundo ano), contribuiu também para essa 

confusão identitária inicial, pois foi simples posicionar-me como docente junto da 

turma do sexto ano. Com a turma partilhada soube logo que tinha de adotar uma 

atitude mais severa, mais rígida e inflexível. Na turma do décimo segundo ano 

senti que podia ser mais eu, mas simultaneamente não podia sê-lo. 

A minha abordagem com os alunos mais novos e mais velhos não podia ser a 

mesma e, na realidade, não era. Era como se eu fosse uma única pessoa que 

divergia em duas, ou três, dependendo das turmas e das circunstâncias. Sentia 

que estava a representar, que estava a interpretar vários papéis. 

Porém, comecei a perceber que a representação era algo normal e que não 

significava necessariamente que me estava a distanciar de mim enquanto 

pessoa. A relação com os alunos e o próprio envolvimento com as situações de 

ensino evidenciaram certos traços da minha personalidade, ou certas 

competências que eu própria desconhecia. Parecia que me estava a conhecer 

não só como profissional, mas também como pessoa. Entendi mais tarde que 
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representar não significa ser alguém que não és. Simplesmente “ (…) fizeste o 

uso da pessoa que és e encontraste contigo. (…) Que lindo quando começas a 

inteirar-te que “tu és tu, e tu és professor”. (Ferreira, 2015, p. 119) 

Acabava por ser uma representação controlada, uma vez que eu não tinha a 

mesma postura em ambas as turmas, mas no final da aula era eu e começava a 

reconhecer-me dentro daquele papel. 

Com o décimo segundo ano, em particular, foi necessário entender até que ponto 

podia representar. Compreendi principalmente, que para ganhar o respeito da 

turma, devia ser genuína, mas dotar-me de competências profissionais que 

compensassem o meu lado juvenil. Isto é, com o passar do tempo percebi que 

estava fora de questão encobrir completamente a minha identidade pessoal, mas 

o desenvolvimento de atributos próprios da profissão (tais como o conhecimento 

específico da disciplina e a comunicação com os alunos), podiam ajudar-me a 

ter uma postura adequada e condizente com a mesma. 

Em primeiro lugar insisti no cumprimento de regras e promoção do respeitado 

pelo outro na aula. Concomitantemente, apostei no conhecimento técnico, tático 

e regulamentar das atividades que estava a lecionar. Posteriormente, trabalhei 

na comunicação com os alunos, (através da utilização de uma linguagem formal 

e específica de cada modalidade). Como tal, os alunos foram capazes de me 

reconhecer no papel de professora apesar da minha tenra idade e da minha 

personalidade ainda juvenil. 

O trabalho destes aspetos em relação com a prática pedagógica auxiliaram na 

construção da minha identidade docente. De acordo Tardif (2002, cit. por Lima 

& Ramos, 2014) os saberes profissionais conciliam-se com os profissionais. O 

mesmo autor afirma ainda que a identidade se constrói a partir da 

reconfiguração das várias identidades construídas pelos sujeitos através das 

suas relações no espaço-tempo. Não podemos dissociar a nossa identidade 

pessoal da 
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profissional, podemos antes esperar que ambas coexistam dentro de nós e que 

de alguma forma se relacionem. 

Até ao fim do ano houve uma lutei constantemente para me construir enquanto 

pessoa na profissão docente. Várias situações testaram e potenciaram certas 

características em detrimento de outras. Por exemplo, a adoção de diferentes 

modelos de ensino influenciaram a minha intervenção, as atitudes dos alunos 

também influenciaram a minha atuação e muitas outras circunstâncias. 

Com efeito, encontramo-nos em permanente construção, somos seres 

inacabados e vamos aprendendo com a experiência. “ (…) a identidade não é 

um atributo fixo da pessoa, mas um fenómeno relacional de natureza dinâmica 

(…)” (Batista et al., 2012, p.87). 

Terminei o ano de EP com a perceção de que quem fui ontem, não sou hoje e 

quem sou hoje não serei amanhã. 

 
 
 

 
4.1.3.2. Gestão do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

 
“Entende-se por gestão o conjunto de comportamentos que regulam o 

comportamento dos jovens, os tempos, as tarefas a realizar, os espaços e os 

materiais. (…) Assim, verificamos que os tempos dedicados a deslocações, a 

arrumação de materiais, a fornecer informação, a controlar presenças, etc…, 

constituem uma parte importante de tempo da sessão.” (Sarmento et al., 1993, 

p. 5) 

 
 

Regras e Rotinas 

 

 
De acordo com (Siedentop & Tannehill, 2000) uma gestão efetiva das tarefas 

começa com a criação de rotinas e estabelecimento de regras de funcionamento 

da aula. As regras são responsáveis por “ (…) criar expectativas claras para uma 
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conduta apropriada na aula.” (Rink, 1993, p.134). A autora reforça ainda a ideia 

de que uma conduta adequada contribui para a criação de um ambiente de 

aprendizagem positivo. 

Em ambas as minhas turmas as regras foram ditadas logo na aula de 

apresentação. Incidiram, em primeiro, no funcionamento das instalações 

desportivas, no tipo de vestuário apropriado para a aula e nos horários a cumprir. 

Apesar de serem regras transversais aos vários anos letivos, fiz questão de 

reforçar a importância da conservação dos espaços, materiais e equipamentos 

desportivos. Uma utilização cuidada das instalações previne o desgaste dos 

materiais e permite a continuidade da sua utilização. Portanto, se os alunos 

queriam ter acesso ao material tinham de o preservar. 

As questões do vestuário incidiram mais particularmente na aquisição de 

sabrinas, que passou a ser obrigatória para ser permitido o acesso ao ginásio. 

Houve uma grande controvérsia à volta desta regra que, pessoalmente, não 

concordei. O uso de sabrinas tinha como intuito a conservação e prevenção do 

mau cheiro dos materiais. Na minha opinião a medida imposta pelo grupo de 

Educação Física não era uma justificação válida, uma vez que aquele material 

não é facilmente danificável e nem o desporto escolar adotava essa regra. Na 

modalidade de ginástica de solo fui bastante severa no cumprimento da mesma, 

porém quando foi lecionada ginástica acrobática não fui tão rigorosa na sua 

aplicação. Em conversa com o professor cooperante apercebemo-nos que 

realmente as sabrinas eram incómodas no cumprimento de algumas situações 

e deixamos ao critério dos alunos a sua utilização/não utilização durante essas 

sessões. Consegui também contornar esta regra no final do terceiro período, 

aquando da lecionação de dança. Não fazia qualquer sentido os alunos 

executarem movimentos de alto impacto e não poderem utilizar calçado 

apropriado. Dessa forma permiti o uso de sapatilhas dentro do recinto, nessa 

modalidade. 

Por fim, as questões dos horários foram o assunto de destaque destas regras 

iniciais. As faltas de atraso não iam ser toleradas. A duração da aula já era 

demasiado curta e por isso não se podia perder tempo com este tipo de 
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situações. Assim foi selado um género de contrato com os alunos: se eu alguma 

vez chegasse atrasada, eles tinham o direito de o fazerem caso contrário tinham 

de respeitar o horário estipulado, ou ser punidos por isso. 

O cumprimento dos horários é fulcral na gestão do tempo de aula. A chegada 

tardia dos alunos impede que haja um aproveitamento total do tempo de aula. 

Inicialmente, senti a necessidade exigir o cumprimento rigoroso do horário de 

aula, especialmente quando se tratava de aulas no exterior. Infelizmente a escola 

tinha uma política de utilização das instalações desportivas que não permitia que 

os discentes se equipassem antes do toque da campainha. Só permitida a 

entrada nas instalações após o toque, logo os alunos quando se equipavam já 

estavam necessariamente a ocupar tempo de aula. Ainda assim, 

excecionalmente quando precisava tempo extra de aula pedia aos funcionários 

que deixassem as minhas turmas entrarem mais cedo, conseguindo desta forma 

ganhar tempo de aula. 

Outras regras foram impostas em contexto de aula para exigir a atenção e 

silêncio dos alunos nos momentos de exposição dos assuntos (por exemplo, os 

alunos tinham de manter o silêncio enquanto a professora falava, ou levantar o 

dedo para comunicar). 

As rotinas específicas de aula foram subtilmente introduzidas, consoante iam 

surgindo necessidade de serem impostas. Utilizar sinais específicos para 

chamar a atenção dos alunos para adotarem determinados comportamentos, 

estabelecer rotinas de reunião e dispersão são pontos decisivos para uma 

gestão eficiente da aula (Siedentop et al., 1986). 

No momento de reunião optei por utilizar uma contagem específica para os 

alunos se juntarem a mim no menor tempo possível (contagem dos cinco 

segundos). Num momento mais avançado, como a turma do décimo segundo 

ano começou a organizar as situações de aprendizagem autonomamente, 

apercebi-me da necessidade de apressar os alunos nos momentos de transição, 

para agilizar o início das tarefas. Neste caso também decidi definir um certo 

tempo para a turma de organizar consoante a complexidade da tarefa. 
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Na turma do sexto ano, introduzi ainda a rotina do momento “estátua”. Este 

hábito permitiu-me intervir sobre a turma em várias situações (jogo, circuitos de 

ginástica, entre outas) sem ter de reunir ou sequer deslocar os alunos dos seus 

postos. Quando os discentes se apercebiam da sinalética específica (estender o 

braço com o punho cerrado), sabiam que tinham de permanecer na posição em 

que se encontravam independentemente do que estavam a fazer. Esta 

imposição foi uma mais-valia no que diz respeito à otimização do tempo, pois 

conseguia instruir a turma sem precisar de a reorganizar. 

 
 

Gestão de Conflitos 

 

 
A melhor abordagem disciplinar é do tipo preventiva (Rink, 2014). Daí a 

importância de definir regras e rotinas de aula. 

No entanto, as regras nem sempre são suficientes. Para além de estabelecer 

regras o professor tem de se certificar que estas são cumpridas. A sua 

intervenção é de elevada relevância para manter um clima estável durante a 

sessão. Um clima estável permite um melhor aproveitamento da aula, logo 

promove a qualidade do ensino. 

A turma partilhada, não era na generalidade mal comportada, mas era muito 

agitada. A turma residente também apresentava comportamentos conflituosos 

mas muito pontualmente. Logo, o controlo da turma partilhada foi bastante um 

desafio que exigiu mais de mim a nível profissional e pessoal. 

Durante uma aula existem três momentos que são geralmente os mais críticos e 

em que a ordem é mais difícil de manter. Esses períodos são designados por 

períodos instáveis e são constituídos pelos seguintes momentos: chegada à 

aula, transições e final da aula (Arends, 1995). O cumprimento das regras foi um 

aspeto fulcral para manter a tranquilidade da turma e para evitar um ambiente 

perturbador nesses momentos específicos. No meu caso, talvez por esses 

momentos serem controlados por regras, os períodos mais suscetíveis de 

desordem, manifestavam-se geralmente durante as atividades de aula. 



65 
 

Os principais conflitos aliados às tarefas de aula surgiam em momentos de 

competição na turma partilhada. Havia alunos que nem sempre reagiam bem a 

momentos de jogo, especialmente em modalidades com contacto físico. Estes 

comportamentos desviantes eram perturbadores do bom funcionamento da 

sessão, como tal foram experimentadas algumas estratégias na tentativa de 

reestabelecer a tranquilidade na aula. 

A monitorização das atividades foi uma prioridade constante. De acordo com 

Metzler (2011) os professores devem preocupar-se com a supervisão dos 

discentes, para terem a certeza de que eles estão a fazer o que é esperado 

deles. A circulação pelo espaço de aula, o caminhar com as costas voltadas para 

a parede, o controlo próximo e o With-it-ness2 são quatro comportamentos 

descritas pelo autor, como eficazes para a supervisão das atividades. 

Nas aulas era regular a minha circulação pelos espaços. Desta forma conseguia 

garantir auxílio a toda a turma e intervir sempre que necessário. A circulação era 

realizada preferencialmente à volta do espaço e orientada para os alunos, para 

não comprometer a observação. Evitava ao máximo ficar de costas voltadas para 

algum grupo, porque podia despoletar comportamentos indesejáveis. Regista-se 

que nem sempre foi possível ter o controlo visual sobre todos os grupos 

simultaneamente. Mas se fosse o caso tentava observar constantemente os 

grupos mais afastados. 

A proximidade de controlo era realizada de forma instintiva. Quando constatava 

a probabilidade de uma situação conflituosa deslocava-me o local em questão 

para evidenciar a minha presença. 

Um dos aspetos sobre os quais precisei foi trabalhar foi sobre a última 

componente with-it-ness. Uma das modalidades que me ajudou neste ponto foi 

a ginástica de solo. Enquanto me encontrava a realizar ajudas num canto da 

sala, podia imitir feedback para outro aluno que se encontrava do outro lado da 

 
 

2 Termo utilizado por Jacob Kounin, em 1970, atribuído aos momentos em que o professor 

consegue monitorar uma aula enquanto trata de outros assuntos simultaneamente (Metzler, 

2011). 
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sala. A turma percebe que mesmo estando ocupada, o estava atenta ao que se 

passava na aula. 

Quando a supervisão próxima não era suficiente optava por chamar a atenção 

dos alunos e se necessário atribuir castigos. As punições variavam consoante a 

gravidade dos acontecimentos. Podia ir desde uma simples repreensão, um 

pedido de desculpas, uma punição física ou em último caso pedir ao aluno que 

se retirasse para o banco. Apesar da controversa gerada à volta das punições 

físicas, não considerei em nenhum momento um aspeto negativo. Em qualquer 

disciplina os discentes são punidos com matéria da própria área curricular. Em 

inglês o aluno indisciplinado é punido com cópias dos verbos irregulares; em 

português o aluno é punido com frases do tipo “Não devo…”; em matemática o 

discente é castigado com a tabuada. Então, em Educação Física o aluno deve 

ser punido através do desporto. Não foi por estas punições, em toda a minha 

vida académica, que deixei de gostar de alguma disciplina. É preferível que o 

individuo seja punido através do movimento, uma vez que o aluno para se sentar 

já bastam todas as outras disciplinas. 

A atribuição de papéis de responsabilidade foi uma solução que deu resultado 

com alguns dos alunos problemáticos. Por exemplo, nomear esses alunos em 

particular para desempenhar funções de arbitragem, para montar e recolher 

material durante a aula. Os alunos percebem ter uma tarefa de responsabilidade, 

compreendem a sua importância e gostam de assumir esse tipo de papéis. 

Arends (1995) indica possíveis causas para a génese de comportamentos 

inadequados por parte dos alunos: a vida extraescolar dos alunos; a rebeldia e 

a necessidade de chamar à atenção como aspetos que caracterizam o processo 

de crescimento; e a perceção das tarefas de aula como aborrecidas. 

Ocasionalmente, tem de se ter em conta os fatores internos à aula. A tipologia 

das tarefas pode estar adequada às capacidades da turma, mas ser pouco 

apelativa. 

“Tem sido um desafio planear as estações gímnicas para esta turma. As 

situações de aprendizagem devem ser acessíveis, para que os alunos 
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consigam realizá-las da forma mais autónoma possível. Em contrapartida, se as 

tarefas forem demasiado básicas, os alunos ficam aborrecidos e tendem a não 

cumpri-las. (…) É, necessário estar atenta a todas as estações mesmo sendo a 

maior parte de fácil concretização, para me certificar que os sujeitos estão de 

facto empenhados e não estão a ter comportamentos inapropriados.” (Reflexão 

Aula 3/11/2016, ginástica de solo, turma partilhada) 

Por conseguinte, podemos tentar criar situações simples e aplicáveis, mas que 

sejam prazerosas para os alunos. 

Por fim, o professor deve tentar perceber o que está na base de certos 

comportamentos dos alunos. Por vezes, uma simples conversa basta para se 

aperceber que os alunos não têm o devido suporte familiar e que precisam de 

atenção. Noutras situações, tentar abordagens menos evasivas com o discente 

pode ser a resposta a um conflito. 

 
 

Gestão do Tempo de Aula 

 

 
Ser um bom gestor não é a condição máxima para ser um excelente professor. 

Mas, um professor de qualidade tem de saber gerir bem o tempo de aula 

(Siedentop & Tannehill, 2000). 

Uma gestão eficaz do tempo de aula permite aos alunos tirarem proveito máximo 

das situações pedagógicas. A rentabilização da sessão pode influenciar 

positivamente o tempo de atividade motora do aluno através: da minimização de 

constrangimentos na utilização de material desportivo, diminuição do tempo de 

transição entre atividade, redução do tempo de instrução, entre outros aspetos. 

Torna-se fulcral que o professor tenha uma atuação focada na aprendizagem 

dos alunos. A sua intervenção deve ser orientada para otimização das 

oportunidades de prática e para minimização dos tempos mortos de aula. 
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Gestão dos Materiais 

 

 
A quantidade de material utilizado e os momentos de colocação e recolha dos 

mesmos influenciam a gestão do tempo de aula. As transições que envolvem 

equipamentos geralmente criam tempos de espera, levando a possíveis 

comportamentos desviantes da turma que podem ser negativos para o 

desenrolar da aula (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Em primeiro lugar, o professor deve procurar saber que equipamentos tem à sua 

disposição (Kelly et al., 1997). Em seguida, tem de se preocupar com a 

preparação do material que vai precisar antes de a sessão começar, caso 

contrário pode perder-se tempo de instrução (Metzler, 2011). 

O facto de preparar sempre o material antes do início da aula permitia-me 

receber a turma com mais tranquilidade e estar focada noutras questões, como 

a marcação das presenças e o simples relacionamento com os alunos. Um dos 

materiais imprescindíveis na continuação das aulas foi a utilização de coletes, 

uma vez que identificavam a equipa dos alunos. Os coletes eram entregues ao 

capitão de cada equipa, que ficava encarregue de distribuir pelos seus colegas 

no início da aula, enquanto eu fazia a chamada. 

Relativamente à recolha ou colocação de outros materiais, na transição de 

exercícios, nomeava todas as aulas um conjunto de estudantes que me 

auxiliavam nessas tarefas. Esta estratégia permitia-me reunir a turma e 

tranquiliza-la enquanto os discentes distribuíam ou recolhiam o material num 

sítio específico. Caso quisesse ser eu a colocar o material, fazia-o enquanto a 

turma ainda se encontrava em execução motora, assim evitava a dispersão 

comportamental característica dos momentos de pausa. Outro método que 

adotei foi a colocação dos materiais, que iam ser utilizados, em pontos-chave, 

perto dos locais para onde iriam ser deslocados. 

Apesar de alguns cuidados possibilitarem a minimização de perdas de tempo 

associadas à utilização de material desportivo, a forma mais eficaz de o fazer é 

evitar o seu uso. Em vez de recorrer a recursos materiais, quando possível optei 
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por utilizar referências espaciais que pudessem orientar as atividades no sentido 

pretendido. 

 

 
Gestão Associada a Momentos de Transição 

 
 

Os momentos de transição entre o momento de exposição da tarefa e o início da 

mesma era um dos pontos críticos nas minhas aulas. A turma demorava muito 

tempo a deslocar-se para as atividades, a organizar grupos de trabalho e a dar 

início à tarefa. A aula acabava por ficar comprometida em termos de tempo de 

prática e o ritmo da mesma estava muito aquém da minha expectativa. 

(Siedentop, 1991) garante que quando um sistema de gestão de tarefas é bem 

implementado não só reduz o tempo gasto em transições e as oportunidades de 

comportamento desviante, como também mantém o ritmo elevado da sessão. 

A verdade é que vinha habituada a um ritmo bastante exigente de treino federado 

e por outro lado tinha à minha experiência da faculdade. A maioria dos alunos 

não está acostumada à linguagem desportiva, nem ao ritmo associado ao 

rendimento. Por isso, revelavam dificuldade em perceber os postos que deviam 

ocupar e demoravam até conseguir colocar-se nas posições corretas. 

“Um dos problemas encontrados na gestão da aula com a turma do décimo 

segundo ano, reside em tratá-los como se fossem adultos, com boas vivências 

desportivas. O facto de ter sido estudante há relativamente pouco tempo, ou 

ainda o ser, leva-me a pensar que os meus alunos “gigantes” do secundário 

percebem a informação como alunos da faculdade de desporto. A verdade é que 

isso não acontece e a simples informação “Formem grupos de três pessoas, 

constituídos com elementos da vossa equipa!” parece ser uma tarefa de outro 

mundo. Desde o primeiro dia, tenho-os tratado como pessoas adultas, um pouco 

também, devido ao porte físico que apresentam. Mas se pensar bem são apenas 

adolescentes e a maioria deles sem qualquer passado desportivo. O seu 

processamento de informação acaba por não ser muito diferente da turma do 

sexto ano. A perceção é melhor, mas também eles precisam de ser orientados. 
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A atribuição de responsabilidade não pode ser tão abrupta.” (Reflexão Aula 

12/10/2016, andebol, turma residente) 

Percebi nas minhas aulas que até mesmo a simples demonstração com um 

grupo reduzido de alunos insuficiente para provocar uma transição rápida para 

as tarefas. Desta forma, experimentei uma estratégia diferente que consistia nos 

seguintes aspetos: para todas as aulas os alunos mantinham grupos de trabalho 

pré-definidos por mim, que podiam ser com colegas da própria equipa ou então 

colegas de equipas adversárias, caso quisesse misturar os grupos; depois, no 

momento de instrução utilizava já um grupo de trabalho ou dois, que ficavam 

prontos de imediato para dar continuidade à atividade, ficando livre para auxiliar 

os restantes grupos na sua organização. 

Os docentes raramente se deparam com tarefas simples, por isso dedicam-se à 

procurar de métodos que lhes permitam lidar com situações que podem 

comprometer a qualidade de ensino dos seus alunos. Por exemplo, a escola 

cooperante apresentava aulas que funcionavam por blocos de cinquenta 

minutos. Isto significa que havia um intervalo de dez ou vinte minutos, após cada 

tempo letivo de aulas. As aulas de Educação Física, pelo contrário poderiam 

contrariar esta interrupção e lecionar os dois blocos seguidos, perfazendo um 

total de cem minutos de aula. Quando as aulas de cem minutos ocorriam no 

espaço exterior, eram interrompidas pelo intervalo. Como é óbvio, esta 

interrupção causava alguns constrangimentos, pois a turma era forçada a parar 

as atividades de aula e retomar apenas após o intervalo. Para além disso o 

material que estava a ser utilizado tinha de ser todo removido, devido à ocupação 

do campo pelos discentes que desfrutavam do intervalo. Nem sempre era 

possível contornar esta situação da melhor forma e confesso que esta foi uma 

das minhas maiores dificuldades no ano de EP. Porém tentava sempre que as 

atividades da primeira parte da aula ficassem concluídas para não serem 

interrompidas a meio. 

Claro que nem sempre conseguimos garantir uma gestão do tempo eficaz na 

totalidade da aula. Os imprevistos acontecem. No entanto, existem certas 

estratégias que o docente pode trabalhar com a sua turma, no sentido de 
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minimizar as perdas de tempo. Neste ponto refletiu-se sobre algumas dessas 

técnicas como a definição de grupos de trabalho fixos, a demonstração das 

tarefas no seu produto final, entre outras. Mas também as rotinas de aula foram 

decisivas nos momentos transição como foi referido anteriormente. 

 

 
Gestão do Espaço e Organização das tarefas 

 

 
A gestão do espaço e organização da aula podem influenciar o seu dinamismo. 

Para Rink (1993) o espaço utilizado para a concretização da aula pode 

determinar o potencial do exercício. Lecionar num espaço com uma área grande 

é diferente de lecionar num espaço menor, assim como uma boa organização da 

aula pode ser decisiva para evitar os tempos de espera dos alunos nas situações 

de aprendizagem, ou até para assegurar as questões de segurança. 

Tanto a turma residente como a partilhada eram bastante numerosas. Esta 

característica é à partida, uma limitação para um ensino de qualidade. No meu 

entender os alunos beneficiavam se aprendessem em grupos mais reduzidos. 

Para além disso, um grupo pequeno permite ao professor conhecer melhor os 

alunos e estabelecer uma relação professor-aluno mais sólida. Apesar de 

ambas as turmas terem um número semelhante de elementos, a falta de espaço 

era mais evidente com a do décimo segundo ano, pois apresentavam um porte 

físico comparado ao de pessoas adultas. 

À exceção do espaço exterior, as restantes instalações desportivas da escola 

cooperante condicionavam bastante a realização das atividades, devido ao 

reduzido espaço disponível para a prática motora, ou a simples divisão de 

espaços no pavilhão (que não era uma situação razoável para turmas 

numerosas). Ou seja gerir as atividades de aula no ginásio e no pavilhão 

desportivo. Uma das minhas grandes batalhas ao longo do ano letivo deveu-se 

à organização das atividades nestes espaços. 

Durante o EP debati-me com a necessidade de encontrar situações pedagógicas 

que correspondessem aos meus objetivos, assim como às necessidades dos 
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alunos e que proporcionassem uma densidade motora aceitável. Quando 

planeava as aulas deparava-me constantemente com a mesma questão: “De 

que forma posso organizar esta atividade, neste espaço, minimizando os tempos 

de espera dos alunos?”. A organização das tarefas assumiu, portanto, um 

elevado patamar de importância na realização da minha prática educativa. 

A organização das sessões, dependendo das modalidades, dos momentos e dos 

objetivos variou muito. Por exemplo, no andebol, as situações de aprendizagem 

foram preferencialmente orientadas por vagas, ou situações de jogo para evitar 

tempos de espera elevados. 

Em ginástica de solo a maioria da sessão realizava-se em circuito (usualmente 

eram planeadas seis estações, com quatro ou cinco alunos em cada uma, 

durante um tempo definido), para assegurar uma densidade motora razoável. Ao 

longo desta unidade temática utilizou-se música para gerir o tempo de atividade 

e transição dos alunos, o que revelou ser uma estratégia eficaz. 

“A utilização de música, nomeadamente de um mix predefinido foi eficaz para o 

controle do tempo de execução das tarefas e transições entre estas. Os alunos 

também reagiram bem ao estímulo musical. Mostraram-se motivados e 

entusiasmados.” (Reflexão Aula 2/11/2016, ginástica de solo, turma residente) 

Em basquetebol foi mais simples recorrer ao jogo como método de 

aprendizagem. A forma de jogo 3x3 permitia que a maioria da turma estivesse 

dentro da tarefa, no entanto não foi descartada a hipótese de realizar exercícios 

por vagas. 

Em badminton a lecionação passou, essencialmente pela utilização de 

exercícios com rotação. Os alunos alternavam entre períodos de execução 

motora e pausa, após cumprirem objetivos quantitativos definidos. 

No voleibol a situação do espaço aliada à quantidade de elementos da turma, foi 

o ponto de partida para abordagem do jogo 3x3. Optar pelo 2x2 talvez tivesse 

sido a melhor opção tendo em conta o nível de jogo da turma, mas os alunos 

iam ficar muito condicionados em termos de densidade motora. A organização 
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da aula assumiu essencialmente a forma de situações jogadas (competitivas e 

cooperativas) e exercícios com trocas de rotação específicas da modalidade. 

Os momentos de treino técnico foram igualmente importantes e por vezes 

tornava-se necessário utilizar métodos mais tradicionais, onde as filas de espera 

eram inevitáveis, especialmente por se tratar de turmas numerosas. Evitava ao 

máximo este tipo de circunstâncias. Não obstante, se necessário eram utilizadas 

após exercícios muito intensos, ou depois de um momento de jogo, para que os 

alunos fizessem uma recuperação “ativa”. 

A organização das aulas de ginástica de solo, essencialmente no que diz 

respeito à disposição dos materiais, foi motivo de ponderação para garantir 

condições de segurança. 

“Tenho a constante necessidade de colmatar o espaço reduzido com uma 

ocupação racional do mesmo. Por um lado a criação de seis estações em vez 

de quatro, como havia sugerido foi uma solução eficaz, para manter os alunos 

mais ativos. No entanto, constatei que algumas estações ficaram muito próximas 

umas das outras. Não houve qualquer tipo de incidente mas, entre a estação do 

rolamento e a seguinte devia ter existido mais espaço. Por vezes os discentes 

saíam lançados do rolamento e podiam interferir na estação seguinte.” (Reflexão 

Aula 28/10/2016, ginástica de solo, turma residente) 

Quando as sessões se realizavam no exterior a falta de espaço deixava de ser 

um problema. Porém, surgiram outras dificuldades associadas à gestão da aula. 

“A sessão teve lugar no exterior. Neste local torna-se mais complexo gerir a 

aula, pois ao contrário do que acontece no pavilhão o espaço é bastante maior. 

Consequentemente, os alunos estão mais dispersos no espaço e a minha 

intervenção tem de ser bastante diferente. Isto é, enquanto no pavilhão estou 

próxima de toda a turma e é fácil intervir e emitir feedback, no exterior estou mais 

distante dos alunos e qualquer troca de informação é mais complexa. A 

alteração de ritmo nas situações de aprendizagem também é notória. No interior 

os discentes conseguem impor um ritmo mais elevado às atividades. Na minha 

opinião, isto também acontece devido à dificuldade de manipularem a bola no 
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plano longitudinal, o que vai dificultar as ações decorrentes.” (Reflexão Aula 

11/11/2016, andebol, turma residente) 

Foi evidente que a gestão e organização dos espaços da aula são fulcrais no 

desenrolar da ação educativa. Não só que diz respeito à otimização do 

rendimento da aula, mas também no que toca à segurança dos alunos. A 

própria gestão dos materiais de uma forma estética pode contribuir para que os 

discentes se consigam orientar melhor na aula. Por exemplo, a marcação de 

diferentes campos com cones em consonância a cor de cada equipa. Isto 

permitia que as equipas se deslocassem de imediato para os seus campos mal 

chegavam à aula e começassem a trabalhar. 

Os pormenores têm a capacidade de fazer uma grande diferença. Esta é uma 

das razões pela qual não devemos descurar deste aspeto tão fundamental que 

é a organização. 

 

 
4.1.3.3. Comunicação- a Chave para o Sucesso 

 

 
De acordo com o Dicionário Escolar Básico de Português (2001)3, comunicar 

significa fazer saber, participar, transmitir, falar, conduzir. Uma comunicação 

eficaz assume uma posição fulcral na pirâmide do processo de ensino, pois é 

através deste ato que o professor faz os alunos saberem. É através deste meio 

que participa ativamente nas aulas, transmite as informações necessárias para 

a prática, se relaciona com os discentes e conduz as atividades. A capacidade 

do docente em comunicar com um aluno é um aspeto crítico para uma 

aprendizagem efetiva (Rink, 2003). 

Conectamo-nos com os outros através das variadas formas de comunicação 

(verbal e não- verbal). A comunicação é uma base de relacionamento humano e 

uma forma de estabelecimento de contacto. Dada a sua importância, a forma 

como comunicamos com os alunos deve ser cuidada e adequada às 

 
 

3 Dicionário da Editorial Verbo, com anexo gramatical. 
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circunstâncias. Por exemplo, a minha comunicação com os discentes do décimo 

segundo ano era diferente da minha participação junto dos mais novos. No 

segundo caso, a linguagem tinha de ser mais simples, mais concreta e no menor 

tempo possível. 

Rosado e Mesquita (2009) fazem referência a um conjunto de barreiras que 

devem ser combatidas, para que o professor comunique eficazmente. Essas 

barreiras são: a perceção seletiva, a sobrecarga de informação, a linguagem e o 

receio que os alunos demonstram em comunicar (Rosado & Mesquita, 2009). 

Entende-se por perceção seletiva, a informação que os discentes captam 

consoante as suas necessidades. Durante as aulas foram várias as técnicas 

utilizadas para evitar as perdas de informação, como evitar fontes de distração, 

através do posicionamento estratégico do professor e da turma em momentos 

de instrução ou chamadas de atenção. 

Relativamente à segunda barreira, constata-se que a maioria dos professores de 

Educação Física despendem mais tempo do que o necessário a expor uma 

situação de aprendizagem e geralmente transmitem mais informação do que 

aquela que os alunos precisam para iniciar uma tarefa (Siedentop, 1991). A 

primeira preocupação do professor deve centrar-se na quantidade de informação 

transmitida aos discentes, pois estes tendem a reter pouca informação e 

apresentam uma capacidade limitada de processamento. Inicialmente sentia 

uma enorme dificuldade em passar mensagens à turma de forma sucinta e no 

menor tempo possível. Admito que gosto muito de falar e gostava de transmitir 

conhecimentos à turma. Mas fui-me apercebendo que nem todos os alunos eram 

tão apaixonados pelo desporto como eu e por isso o seu nível de atenção não 

era exatamente aquele que pretendia. Foi essencial controlar o meu impulso. 

Experimentei algumas estratégias que me auxiliassem nesse sentido e que 

permitissem que os alunos perdessem o mínimo de informação possível. Após 

momentos de instrução ou transmissão de informação, fazia uma pequena 

revisão pedindo a alunos aleatórios que repetissem o que tinha sido dito 

anteriormente. Outra forma de prender a atenção e minimizar as perdas de 

informação foi recorrer ao questionamento, isto é, colocar questões que fizessem 
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o aluno refletir. O questionamento foi bastante importante nestas ocasiões, para 

atribuir um sentido e propósito à informação. 

A linguagem que temos com os alunos deve ser adequada ao nosso cargo, à 

especificidade da tarefa e à turma. Um dos meus primeiros erros foi comunicar 

com a minha turma com uma linguagem desportivamente específica. A turma 

não teve a resposta pretendida, uma vez que a maioria dos alunos não estava 

dentro da minha realidade. Metzler (2011) alega que só porque o professor 

entende o que foi dito, não significa que os alunos perceberam. Por isso, fiz 

questão que os alunos aprendessem os termos corretos da disciplina. Comecei 

por desconstruir o meu vocabulário e fazer associações com as palavras 

corretas, até que os alunos se contextualizassem. Temos o exemplo da 

apresentação das tarefas em ginástica de solo, onde expus as progressões 

pedagógicas para o apoio facial invertido, declarando na mesma frase, em 

linguagem comum, que se tratava do pino. Destaca-se também aqui a 

oportunidade do docente em corrigir a terminologia errada proferida pelos 

alunos. Por exemplo, distinguir o termo elasticidade de flexibilidade, substituir o 

termo esticar por estender e dobrar por fletir, entre outros. 

“A aula foi pouco pensada, devido às circunstâncias. Provavelmente por causa 

disso a minha instrução, no que diz respeito às sequências de batimentos, não 

foi tão clara como gostaria, ou pelo menos não foi consistente de forma a fazer 

entender os alunos. Destaco que para quem não tem vivências numa certa 

modalidade, a linguagem desportiva possa ser difícil entender. Aqui 

encontramos um dos maiores desafios para um docente, que é fazer entender 

aos alunos aquilo que pretendemos numa linguagem que não é a nossa mas sim 

a deles. Por vezes aquilo que achamos simples é bastante complexo para 

alunos que não têm o mesmo historial que nós. Temos de fechar o livro e voltar 

a lê-lo do princípio, para que os eles cheguem ao fim da unidade temática com 

o conhecimento de alguns capítulos. Esperamos, depois, que se tenham 

interessado pela leitura e que a continuem até à última página.” (Reflexão Aula 

19/04/2017, badminton, turma residente) 
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Por último, o receio em comunicar na minha turma residente era mais acentuado 

do que na turma partilhada. Os discentes tinham medo de errar e esse receio 

traduzia-se, por vezes, na fraca comunicação aluno-professor. Como exemplo 

disso posso nomear os vários momentos em que era pedido aos discentes para 

responderem a algo e eles inibiam a sua resposta com medo de errar, ou mesmo 

quando lhes era perguntado se tinham percebido uma simples explicação e a 

resposta era afirmativa, para não mostrarem que não tinham compreendido. O 

erro faz parte do processo de aprendizagem. O erro pode ser um elemento 

essencial para a construção de bases sólidas. Então para mim, enquanto 

estudante-estagiária, foi um desafio mostrar aos discentes que o erro fazia parte 

do seu percurso estudantil. Tal como eu errei em vários momentos nas tarefas 

de ensino, eles também podiam errar, desde que houvesse a tentativa de 

melhorar através da situação. 

Em suma, uma comunicação adequada permite a eficácia do ensino, uma vez 

que permite que os alunos compreendam a informação que é instruída pelo 

professor, no menor tempo possível (Metzler, 2011). Para que isso se verifique 

o autor enuncia cinco aspetos chave para uma comunicação eficaz: conseguir 

ter a atenção do aluno, a clareza na transmissão da informação, o vocabulário 

apropriado, uso da paralinguagem, verificar se os alunos receberam a 

mensagem pretendida. 

 
 

Instrução 

 
Instrução é o termo utilizado no contexto de ensino, quando se pretende 

comunicar alguma informação substantiva (Rosado & Mesquita, 2009). 

De acordo com Anderson (1989, p.102), “os professores determinam a maior 

parte da informação que os alunos recebem e a forma como esta é transmitida.”. 

Assim, a autora conclui que apesar do aluno ser o principal construtor de novos 

conhecimentos a forma como o professor transmite a informação influencia a 

construção desse conhecimento. 
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Assim, a instrução é um instrumento de ensino que deve estar ligado 

coerentemente aos conteúdos de ensino. O professor deve selecionar a forma 

de comunicação que melhor de ajusta à ocasião, de modo a otimizar a instrução 

e consequentemente a aprendizagem. A exposição, a demonstração e o 

feedback são três das variadas formas de comunicação associadas aos 

momentos de instrução. 

 
 

Apresentação da Tarefa Motora 

 
 

 
“Muito do que se passa na sala de aula depende da forma como o professor 

apresenta a informação aos alunos.” (Januário, 1996, p. 114) 

Januário (1996) descreve a apresentação da informação como a função 

instrutiva mais importante, no desenrolar das atividades de ensino. 

A apresentação das tarefas vai permitir ao professor expor os assuntos que vão 

ser tratados na sessão e introduzir as atividades de aula. Rosado e Mesquita 

(2009) salientam que a apresentação da tarefa interfere na interpretação que os 

alunos fazem da mesma e na sua forma como a executam. Assim, esta fase 

pressupõe uma intervenção de qualidade, para que a compreensão dos alunos 

acerca dos objetivos da tarefa motora seja apropriada. 

Uma das minhas principais preocupações ao longo do ano de EP residiu no 

estudo e aperfeiçoamento das técnicas de apresentação das tarefas. Uma vez 

que o sucesso da aprendizagem está intimamente ligado à mensagem 

assimilada pelos discentes na fase de exposição da informação, este assunto foi 

alvo de constante pesquisa e experimentação com o intuito de melhorar o 

processo comunicativo professor-aluno. 

Como referi anteriormente, a instrução das atividades nem sempre foi simples 

ou bem conseguida. Nas primeiras aulas os alunos não estavam acostumados 

à minha linguagem, expressões e forma de lecionar. Primeiro precisei de 
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desconstruir e simplificar os meus conhecimentos, para posteriormente 

contextualizar os alunos e assim conduzi-los à realidade desportiva que 

pretendia. Com isto quero dizer que, o facto de saber e perceber a mensagem 

que lhes queria transmitir, não significava que era a informação que eles estavam 

realmente a receber. Isso traduzia-se na execução errada das situações 

pedagógicas propostas. 

Num momento inicial do ano letivo deparei-me com a dificuldade de conciliar a 

quantidade de informação a transmitir à turma com qualidade da sua 

apresentação. Sabe-se que a capacidade de assimulação de um aluno a uma 

elevada quantidade de informação é limitada. Por isso, é importante que o 

professor se foque em transmitir apenas a informação mais relevante. Graham 

(1992) realça o ponto anterior dizendo que se deve transmitir à turma “uma ideia 

de cada vez”, assim como os autores Rosenchine e Stevens (1986, cit. por Rink, 

1996) destacam que a apresentação de uma tarefa deve ser feita “passo-a- 

passo”. Tive de moderar a quantidade de informação que passava para os 

alunos, sem que isso comprometesse a clareza e a qualidade da exposição. Ao 

princípio não foi fácil mediar a quantidade de informação, pois tinha receio de 

não me conseguir fazer entender por poucas palavras. Porém apercebi-me que 

transmitir muitas ideias não era uma opção viável, pois os discentes deparavam- 

se com um leque variado de estímulos e não conseguiam fazer o tratamento 

eficaz da informação. Com o objetivo de ultrapassar esta dificuldade comecei por 

analisar bem as situações pedagógicas em casa e tentar resumir as tarefas em 

frases curtas e simples, de uma forma lógica para expor aos alunos. Para 

complementar, comecei a utilizar expressões ou palavras-chave que levassem 

os alunos a adotarem determinados comportamentos desejáveis. As palavras- 

chave ou mesmo expressões criadas para dar dicas de aprendizagem, podem 

tratar-se de uma simples palavra ou frase que traduzem de forma eficiente uma 

quantidade razoável de informação, relativamente a um aspeto crítico de um 

conteúdo de ensino (Rink, 2014). De forma sucinta, a resolução deste problema 

passou por fazer uma apresentação resumida e organizada das atividades e 

tentar utilizar expressões que facilitassem a aprendizagem ou palavras-chave. 
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O tempo despendido para apresentar a informação foi outro assunto alvo de 

várias reflexões. Piéron e Piron (1981, cit. por Costa, 1995) constataram que os 

professores que dedicavam mais tempo à função de instrução eram mais 

eficazes, embora os resultados não evidenciassem diferenças significativas. Por 

outro lado Graham (1992) e Rink (2014) salientam a importância de fazer uma 

instrução breve, explicando que os alunos apresentam curtos períodos de 

atenção nos ginásios, dando mais atenção quando sabem que a exposição do 

assunto é curta e podem voltar rapidamente à prática motora. Já Januário (1996) 

anuncia que as análises baseadas em dados como a duração nem sempre se 

mostram conclusivas. Ao longo do tempo apercebi-me que não podia julgar 

positivamente ou negativamente a apresentação da informação apenas pela sua 

duração. A longevidade da instrução pode depender de diversos fatores, como 

por exemplo a complexidade da tarefa, o envolvimento da turma, o recurso à 

demonstração, a familiarização com a situação de aprendizagem, entre outros 

aspetos. Aprendi que a durabilidade devia ser ajustada a esses fatores 

situacionais e que os discentes poderiam beneficiar tanto de apresentações 

curtas, como de momentos de instrução mais longos. Apesar de saber que os 

discentes tendiam a desconcentrar-se em apresentações mais demoradas, 

consciencializei-me que por vezes era necessário perder tempo na explicação 

dos conteúdos, para ganhar tempo de prática. Isto é, perder tempo na exposição 

dos assuntos pode ser importante para que os alunos percebam corretamente 

a informação, prevenindo possíveis desentendimentos e perdas de tempo 

consideráveis para reformular a instrução. Nestes casos atribui-se especial 

relevância ao controlo da atenção da turma. 

A apresentação das situações de aprendizagem não segue sempre a mesma 

lógica. Esta pode assumir uma descrição de ação simples (incluindo a forma de 

organização da tarefa, material, rotações, transições e regras) ou pode assumir 

um papel de enunciação e justificação dos objetivos específicos da atividade ou 

sessão. A exposição da matéria de ensino assumiu as duas lógicas dependendo 

das circunstâncias. 
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Utilizei a descrição simples da ação em dois momentos distintos. Por vezes 

recorria à descrição rápida e simplicista de uma tarefa quando os discentes já se 

encontravam familiarizados com a matéria. Noutros casos esta estratégia 

permitia-me enviar imediatamente os alunos para as atividades e mais tarde 

reunir a turma para questioná-los sobre os conteúdos de ensino, sobre os 

objetivos de aprendizagem e componentes críticas. De certo modo, esta lógica 

permitia-me criar um elo de conexão entre os alunos e a matéria de ensino e 

criar certas dinâmicas interessantes com a turma. Permitia também, que a turma 

experimentasse a dificuldade de execução de certos elementos, para 

posteriormente serem alertados para a ação correta do movimento, isto é, 

deixava-os vivenciar o erro para depois criar um momento de ensino efetivo. Por 

outro lado, este método foi uma solução para apresentar tarefas complexas, 

onde foi possível aplicar estratégias de scaffolding4. 

Em contrapartida, optei por recorrer a descrições mais pormenorizadas das 

tarefas, explicitando os objetivos e justificando a sua importância geralmente em 

casos que era necessário rentabilizar o tempo de aula. 

Por fim, exalto a importância do papel da demonstração na fase exposição dos 

conteúdos. 

 

 
Demostração 

 
 

Segundo Rosado e Mesquita (2009) o ser humano retém melhor o que vê do que 

aquilo que ouve, recorda ainda melhor aquilo que vê e que ouve e recorda 

especialmente bem aquilo que diz e o que faz. Para além das palavras não 

serem tão eficientes como a demonstração da habilidade (Graham, 1992), esta 

pode ser uma solução no que diz respeito à rentabilização do tempo. A 

 

4 Anderson (1989) descreve o scaffolding como um auxílio prestado pelo professor a um aluno 

que precisa de assistência para resolver um problema de ensino sozinho. O autor afirma que o 

professor desempenha uma função crítica e deve saber quando apresentar e de que forma 

apresentar uma informação, de modo a encaminhar os alunos à resolução do problema. 
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explicação das atividades motoras tende a ser longa, aborrecida e pouco clara, 

enquanto que a demonstração para além de ser explícita é rápida (Mosston, 

1981) e posiciona o aluno numa dimensão realista. Por estes motivos, desde 

cedo fui apologista do uso da demonstração nos momentos de instrução. 

A demonstração ostenta diversas vantagens: apresenta uma imagem global da 

atividade e do movimento, aponta para um nível desejado de performance dos 

alunos, dá uma ideia standard daquilo que o professor considera como correto, 

é motivador para os discentes, entra outras (Mosston, 1981). 

Pedagogicamente falando, pode ser uma ótima solução para introduzir uma 

tarefa nova, para enfatizar aspetos determinantes para uma correta execução 

(Strangwick & Kelly, 1997). 

De facto, ao longo do EP, a demonstração foi uma componente utilizada 

constantemente, particularmente aliada à explicação dos conteúdos nos 

momentos de apresentação das situações pedagógicas. Reconheci as 

qualidades da sua utilização, nomeadamente a possibilidade de envolver os 

alunos através do dinamismo que caracteriza a situação e das curiosidades 

aleatórias que podiam surgir de situações imprevistas. 

Apesar de a demonstração ter sido bastante útil no decorrer das aulas, foi 

necessário fazer uma reflexão cuidada no sentido de proporcionar, aos alunos, 

uma imagem fiel do movimento e que fosse de encontro aos objetivos definidos. 

Dessa reflexão faziam parte as perguntas “Quem?”, “Onde?”, “Como?”, 

“Quantas vezes?”. 

Quem? A bibliografia sustenta que quando os alunos são capazes, devem ser 

eles a realizar a demonstração (Graham, 1992; Rink, 2014). No entanto, nos 

casos em que a dificuldade da demonstração é demasiado elevada para os 

discentes o professor pode exemplificar (Strangwick & Kelly, 1997), caso se sinta 

confiante e seja competente a fazê-lo. 

Geralmente, optei por colocar os alunos a demonstrar. Em primeiro lugar isso 

permitia-me exercer um melhor controlo sobre a turma, depois utilizava já um 
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grupo de alunos que ficava pronto para continuar a execução do exercício, sendo 

benéfico na redução dos tempos de transição. Em situações mais específicas de 

movimentações táticas, ou execuções técnicas que os alunos tinham alguma 

dificuldade em perceber e eu me sentia capaz realizava a demonstração. Porém 

a demonstração quando bem executada pelo professor pode ser excelente para 

mostrar competência e assumir uma postura de autoridade perante a turma. 

Onde? O local onde ocorria a demonstração, bem como o posicionamento da 

turma foi motivo de especial atenção. Desde logo, os discentes deviam ter um 

ângulo de privilégio para poderem acompanhar toda a demonstração sem 

qualquer impedimento. Mas, não podia esquecer as eventuais fontes de 

distração, como por exemplo outras turmas em execução motora, atividades 

paralelas, entre outras. Assim optava por colocar o grupo de costas voltadas 

para as restantes atividades, para evitar possíveis dispersões. 

Como? A desmonstração de um conteúdo deve ser contextualizado e o mais fiel 

possível à sua condição real (Siedentop, 1991). 

Sendo da opinião do que foi dito anteriormente, tentei que as demonstrações se 

realizassem em ambientes realistas. Para além das várias referências utilizadas, 

era da minha convicção que a demonstração deveria ser executada 

preferencialmente a uma velocidade normal, passando uma imagem global da 

tarefa. Posteriormente, caso os alunos tivessem dúvidas ou se o movimento 

fosse de elevada complexidade optava por explicar a uma velocidade reduzida 

e, se necessário, dando ênfase a alguma parte específica do exercício ou 

movimento. 

Quantas vezes? Por vezes a demonstração pode não ser totalmente 

compreendida. Nesses casos a exemplificação pode e deve ser repetida as 

vezes necessárias para que os alunos percebam. 

Em algumas situações, recordo-me de realizar a demonstração mais que uma 

vez para alertar os alunos para diferentes aspetos da atividade. Por exemplo, em 

modalidades como o voleibol, em que existe rotação dos jogadores, ou até 

mesmo em casos que se define uma transição específica, o professor pode fazer 
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a demonstração enunciando os objetivos que pretende com o exercício e repetir 

para explicar a forma de organização do mesmo. 

Depois de apresentar as tarefas, cabe ao docente controlar a sua execução. O 

feedback assume particular destaque nesta fase. 

 
 

 
Feedback 

 
 

“Tenho vindo a constatar que o papel do feedback não-verbal revela ser um 

instrumento bastante eficaz. A correção através do toque, por vezes, é o 

suficiente para os alunos se consciencializarem de que não estão a adotar a 

postura correta. Logo, o facto de eu tocar numa dada parte de um aluno é o 

suficiente para que ele retifique a sua execução.” (Reflexão Aula 7/12/2016, 

ginástica de solo, turma residente) 

“O feedback é definido pelo comportamento de ensino que consiste na reação 

do professor (em geral verbal, mas podendo ser também não verbal) à prestação 

académica do aluno, intervindo no processo de aprendizagem com a função de 

avaliar a prestação, de a descrever ou de interrogar o aluno sobre o que fez ou 

como fez.” (Januário, 1996, p. 116) 

Para Tani et al. (2010) o feedback extrínseco pode ser um meio facilitador para 

que o aluno atinja um comportamento motor consistente e eficiente. Ainda que a 

maioria dos professores considere que o feedback é um instrumento essencial 

para a melhoria da aprendizagem dos seus alunos, os resultados encontrados 

nos estudos que têm vindo a ser realizados não são concludentes (Paese, 1987; 

Costa, 1995; Januário, 1996). 

Apesar de a sessão ser planeada e de haver a possibilidade de o professor 

conseguir prever as dificuldades motoras que irão surgir ao nível do desempenho 

dos alunos, a maioria das vezes o feedback é uma resposta a um 

constrangimento situacional e não planeado. O feedback é uma ferramenta 

utilizada em tempo real e nem sempre prevista ou planeada. Isso torna a matéria 
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fascinante e um desafio para qualquer professor. Como estudante-estagiária e 

inexperiente na profissão docente, foi essencial a reflexão sistemática sobre este 

assunto, para enfrentar os desafios associados ao tema. 

O estudo do feedback estende-se a um longo espetro de cores. Tendo estado 

ligada à área do treino, felizmente algumas tonalidades já eram familiares. Sendo 

assim, nem todos os aspetos inerentes ao feedback, foram foco de igual 

preocupação. 

Factos relativos à frequência do feedback não foram de todo o principal 

problema. A informação em excesso pode criar dependência no aluno (Rink, 

1996; Rosado & Mesquita, 2009). Desta forma, tentei que a minha intervenção 

fosse pertinente e dar tempo para que os alunos processassem a informação 

antes de voltar a fazer outra observação. 

A experiência no ramo de treino também me possibilitou reconhecer as situações 

em que foi necessário transmitir um feedback de grupo ou a apenas um aluno 

(individual). Privilegiei de uma correção individual, pois esta possibilitava fazer 

juízos personalizados e direcionadas para um aluno, sendo benéfico para a sua 

aprendizagem. Quando a turma apresentava as mesmas dúvidas ou se 

verificava a ocorrência dos mesmos erros, generalizava a mensagem para o 

grupo. 

Na minha prática pedagógica a maior complexidade residiu em cumprir 

eficazmente o ciclo de feedback e na distribuição da informação. 

Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2009) resumiram numa 

sequência os comportamentos típicos de um professor no momento de emissão 

de feedback. Essa sequência é conhecida por ciclo de feedback e reúne as 

seguintes fases: observação e identificação do erro presente na execução do 

aluno; tomada de decisão, reação; emissão de feedback pedagógico; verificar 

se o comportamento motor do aluno sofreu alterações; possível ocorrência de 

novo feedback. 
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A identificação do erro é logo um estádio deveras complexo, pois implica que o 

professor seja capaz de reconhecer a fonte do problema. Devido à minha 

inexperiência senti a necessidade de aprofundar bastante o meu conhecimento 

específico em certas modalidades, como do andebol e ginástica para ser capaz 

de emitir uma informação condizente com a dificuldade do aluno. A minha 

dificuldade não estava em observar e identificar o erro, mas antes em identificar 

a fonte precisa do problema. Isto só se resolvia com o estudo do movimento 

técnico e tático da modalidade em questão. 

Na fase de tomada de decisão foi importante, com o passar do tempo, pensar no 

tipo de feedback que iria aplicar. A prevalência do feedback descritivo e 

prescritivo era elevada, principalmente no início do ano letivo. Com o passar do 

tempo batalhei no sentido de questionar os alunos e deixar que eles próprios 

descobrissem as soluções para os seus dilemas. Ainda assim o número de 

feedbacks de caráter prescritivo e descritivo foi superior ao interrogativo. 

O questionamento é um instrumento muito interessante para estimular a 

capacidade de reflexão dos alunos (Rosado & Mesquita, 2009), para envolve- los 

ativamente no processo de ensino- aprendizagem. Porém, de todos os tipos de 

feedback este é o mais demorado e infelizmente com o pouco tempo de prática 

motora efetiva, por vezes a opção era deixar este instrumento um pouco de 

lado. Não questionei o valor pedagógico do feedback interrogativo, mas 

infelizmente nem sempre era a solução mais prática. Especialmente quando o 

tempo de atividade motora era apertado, a solução passava por utilizar menos 

este instrumento e recorrer mais a uma informação do tipo prescritiva ou 

descritiva. 

Após a identificação do erro, o professor deve reagir rapidamente para ter uma 

intervenção oportuna, isto é no momento certo. A emissão de informação deve 

acontecer preferencialmente próximo do momento em que se detetou o 

problema, para o aluno ter melhor perceção do erro e contextualizar a correção. 

O potencial de auxílio do aluno é maior se o feedback for transmitido logo após 

a sua execução (Rink, 1993). Visto que a reação a um estímulo se da num curto 

espaço de tempo, o professor nem sempre tem o tempo necessário para pensar 
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numa mensagem adequada. Sabe-se que o feedback deve ser transmitido com 

a devida clareza e objetividade. No entanto, não foi fácil ter constantemente esta 

frieza. Neste caso foi essencial a utilização das tais palavras-chave ou 

expressões curtas, que os alunos reconhecessem e associassem à adoção de 

um dado comportamento. 

A maior dificuldade que encontrei ao nível do ciclo de feedback dizia respeito à 

fase de observação de mudanças na execução dos alunos. 

Para que o feedback tenha o efeito desejado, o professor deve observar o 

movimento do aluno várias vezes após emitir a correção. Só assim é que se 

assegura que o discente percebeu a mensagem (Rink, 1996). 

Com o passar do tempo constatei que nem sempre verificava se os discentes 

melhoravam o seu desempenho após ter dado alguma informação individual. 

Rink (1996) afirma que um professor que tenha turmas bastante numerosas 

considera impossível dar um feedback individual de forma eficiente. O facto de 

ambas as minhas turmas terem sido grandes influenciou nesta fase de avaliação. 

Sentia que precisava de dar resposta a muitos alunos simultaneamente e por 

vezes esquecia-me de verificar o efeito do feedback dado a algum aluno em 

particular. Com algum trabalho de perceção desta dificuldade comecei a estar 

mais atenta, porém confesso que até ao fim do ano letivo foi uma grande 

dificuldade e que lamento não ter ultrapassado completamente, pois apercebi- 

me que pode ter sido um fator negativo para a aprendizagem efetiva dos 

discentes. 

A distribuição do feedback também teve de ser bem gerida. A certo ponto 

comecei a reparar que dava mais indicações a grupos específicos de alunos e 

que outros me passavam mais despercebidos. Quando me apercebi dessa 

situação, alterei o meu comportamento e tentei que a minha observação fosse 

mais abrangente e não tão limitada. A descentralização e a capacidade de me 

distanciar e observar a turma e a aula no geral surgiram com a experiência. Isso 

permitiu-me avaliar certos discentes que não observava com tanta frequência. 



88 
 

A nossa intervenção para com os alunos encoraja-os a praticar, pois eles 

apercebem-se que o professor está atento ao seu comportamento (Graham, 

1992). 

 
 

4.1.3.4. Modelos de Ensino 

 

 
Os modelos de instrução são essenciais na condução do ensino. De acordo com 

Mesquita e Graça (2006),os modelos instrucionais fornecem uma estrutura 

equilibrada entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico. 

Graça (2008, p. 27) apresenta o conceito de modelo “ (…) como um avanço em 

coerência e intencionalidade relativamente às ideias mais fragmentárias de 

estratégias, procedimentos e habilidades de ensino; com um aprofundamento e 

uma flexibilização relativamente à ideia mais casuística ou mais estereotipada 

de método; e, finalmente como uma mudança de escala relativamente à ideia 

mais circunscrita e parcelar de estilo de ensino.”. 

Os modelos de ensino situam o docente numa determinada posição. Isto é, 

orienta-o para uma forma de estar na aula, de apresentar os conteúdos, de os 

aplicar, de os avaliar e orienta a forma como comunica com os seus alunos. Ou 

seja, oferece uma direção lógica e fundamentada à prática educativa. Assim, 

Metzler (2011) assume que um modelo de ensino surge com a função de 

condução do professor. As técnicas, estratégias e métodos encontrados dentro 

de cada modelo de vão orientar as tomadas de decisão do profissional de forma 

coerente e sustentada. 

Segundo Mesquita e Graça (2009) não há nenhum modelo de ensino que seja 

adequado a todos os contextos. Assim, o professor deve adotar o modelo que 

melhor se adeque ao meio e aos seus objetivos de ensino (Rink, 1993). 

Com efeito, existem diversos modelos de instrução que possibilitam aos 

professores exercer a sua função com sucesso. 
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Como estudante-estagiária, tive uma enorme curiosidade em analisar e 

conhecer os vários modelos de ensino. O estudo deste tema foi interessante, na 

medida em que me permitiu desvendar algumas das vantagens e desvantagens 

da utilização de cada um dos modelos e fazer a sua aplicação mais ou menos 

formal. 

Dos vários modelos, fui particularmente influenciada pelos seguintes: Modelo de 

Instrução Direta (MID), Modelo de Educação Desportiva (MED), Modelo de 

Ensino do Jogo para Compreensão (TGfU), Modelo de Competências nos Jogos 

de Invasão (MCJI) e Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ). 

Apercebi-me que nenhum modelo é perfeito, caso contrário em vez de tantos 

existiria apenas um. A escolha do modelo de ensino dependeu de vários fatores, 

como por exemplo: o domínio que apresentava relativamente a uma matéria, o 

comportamento motor e social da turma, o número de aulas da unidade temática, 

entre outros aspetos. 

 
 

Modelo de Instrução Direta 

 
 

 
No MID o professor é o responsável por tomar todas as decisões acerca do 

processo de ensino e aprendizagem (Mesquita & Graça, 2009). 

Rosenshine (1983) desenvolveu uma lista de ações essenciais para o sucesso 

da aprendizagem dos discentes aquando da aplicação do MID, onde constam os 

seguintes tópicos: revisão da matéria das aulas anteriores, apresentação de 

novos conteúdos, supervisão elevada da prática, feedback e correção dos 

alunos, prática independente e revisões periódicas da matéria. 

Todas as tarefas educativas desde o planeamento meticuloso da sessão, a 

apresentação dos conteúdos e a correção dos alunos são estritamente 

controladas pelo professor. Metzler (2001) refere que o facto de este modelo 

promover uma supervisão rigorosa da prática, pode ser benéfico para uma 
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gestão eficiente do tempo de aula e para manter os alunos empenhados nas 

atividades. Este modelo sustenta um tipo de aula orientado para a eficácia e 

rendimento das atividades que são ditadas pelo docente. Com isto espera-se 

que a turma evolua e que ao fim de algum tempo possa trabalhar de forma mais 

autónoma. 

Apesar de o ambiente ser cuidadosamente orquestrado e não apresentar um 

cariz propício para o estímulo da criatividade e plasticidade dos alunos, não 

significa que seja necessariamente autoritário e pouco caloroso (Arends, 1995). 

O MID teve um papel de destaque na modalidade de ginástica de solo. 

 
Verificou-se a necessidade de obter resultados em pouco tempo, devido ao 

número reduzido de aulas da unidade temática. Como era inteiramente 

responsável pela gestão das tarefas de aula, o aproveitamento era máximo. A 

aula estava estruturada para que as perdas de tempo na exposição, 

demonstração e transição de exercícios fossem minimizadas. Toda a 

organização da aula era pensada com o objetivo de rentabilizar o tempo, desde 

a colocação dos materiais, à criação de grupos de alunos realizados por mim 

que se mantinham a aula toda. 

“O local das estações foram pensadas no sentido de movimentar o menor 

número possível de material de um circuito para o outro. Desta forma, o tempo 

de transição entre situações de aprendizagem não foi elevado.” (Reflexão Aula 

26/10/2016, ginástica de solo, turma residente) 

Todos os detalhes foram decisivos para a manutenção de um ritmo de aula 

elevado. Estas preocupações contribuíram para que os alunos experimentassem 

um período de tempo agradável de execução motora, tendo atingido um nível de 

desempenho maior do que era expectável no final da unidade temática. 

Sendo uma das principais particularidades do MID a prática rigorosamente 

supervisionada, o cumprimento deste princípio foi essencial no controlo da 

turma, nomeadamente junto dos mais novos. 
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A complexidade da modalidade acarretava perigos iminentes e por isso foi dado 

um grande enfoque às noções de segurança. O controlo rígido da turma permitiu- 

me intervir, de forma a inibir comportamentos desviantes e assegurar o bom 

funcionamento da aula e o bem-estar de todos os discentes. Este controlo foi 

igualmente importante por se ter tratado de uma modalidade que foi lecionada 

logo no início do ano letivo. Assim, a adoção de atitudes mais diretivas e 

assertivas foram fulcrais no controlo inicial de ambas as turmas (pois as duas 

tiveram ginástica de solo no primeiro período letivo). 

Apesar de o MID ter um caráter pouco flexível e relacional, os alunos desfrutaram 

de momentos que mesmo cumprindo as ideias do modelo, permitiram um grau 

de envolvimento satisfatório. Esta faceta manifestou-se, por exemplo, numa das 

estratégias que utilizei para gerir a passagem dos alunos pelas várias estações 

de treino em alguns momentos das sessões. O tempo de permanência e 

transições dos discentes foi controlado pela música, oferecendo um ambiente 

mais suave em contraste com a rigidez do modelo. 

“A utilização de música foi uma mais-valia. Resolvi compor um mix para o 

controlar o tempo de execução das tarefas e as transições entre as mesmas. 

Cada música tinha a duração referente ao tempo de permanência dos alunos 

numa estação e uma buzina entre músicas que indicava a troca de exercícios. 

Para além de não precisar de me preocupar com a gestão do tempo, os alunos 

reagiram bem ao estímulo musical, mostrando-se motivados e entusiasmados.” 

(Reflexão 28/10/2016, ginástica de solo, turma residente) 

O único desvio às formalidades do MID aconteceu no momento de avaliação, 

onde os alunos da turma residente puderam construir a sua sequência de solo, 

com base num variado leque de opções que lhes dei. 

A utilização do MID mostrou ser bastante útil pelos inúmeros aspetos 

supramencionados. Porém este modelo peca por não estimular uma 

aprendizagem construtivista e ativa dos alunos, por não estimular a tua 

criatividade e plasticidade inerente ao desporto. 
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Modelo de Educação Desportiva 

 

 
O MED afasta-se do modelo anterior ao colocar o aluno como principal 

responsável pela sua aprendizagem. 

A abordagem deste modelo sustenta-se em ideias sociais e construtivistas, 

permitindo que o aluno participe ativamente nas aulas e se envolva de forma 

significativa em todo o processo de ensino-aprendizagem (Pereira et al., 2013). 

Segundo Hastie et al. (2013) no MED “ (…) os alunos tornam-se membros de 

equipas e mantêm-se na mesma equipa ao longo de toda a competição. Eles 

participam em jogos que contam para um sistema de pontuação, onde as 

equipas são categorizadas de acordo com o seu desempenho não só nos jogos, 

mas por atingirem objetivos de fair-play. Adicionalmente estas competições são 

tipicamente intercaladas por práticas, que são geralmente conduzidas por alunos 

treinadores. Finalmente, há um evento culminante que serve para criar a 

oportunidade de festividade e celebração das conquistas.”. 

Assim, a aula de Educação Física deixa de ser orientada por modelos e métodos 

tradicionais, dando lugar a um ambiente desportivo autêntico e contextualizado, 

assemelhando-se a uma experiência federada (Mesquita & Graça, 2006; Pereira 

et al., 2013). Siedentop et al. (2004) informam que o maior objetivo deste modelo 

é formar alunos desportivamente competentes, literatos e entusiastas, 

proporcionando um ambiente onde todos pudessem participar de forma 

equitativa. Os autores enumeram ainda seis características que suportam este 

modelo: a época desportiva, a afiliação, a competição formal, a manutenção de 

registos estatísticos e a festividade e o evento culminante. 

O caráter dinâmico e participativo inerente ao modelo recria momentos bastante 

animados e interessantes para os alunos e para os professores. Porém, a 

festividade e o conceito realista do modelo não se devem sobrepor às 

aprendizagens (Metzler, 2011), caso contrário o ensino pode ser comprometido. 

Para começar, senti que o MED exigiu muito mais de mim do que o MID. Não só 

no que toca ao planeamento e todo o trabalho que está por trás da aula 
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(conceção do manual de treinador, planeamento da época desportiva, entre 

outras atividades), como também à capacidade de resolução de problemas em 

tempo real. O planeamento das aulas foi decisivo para garantir uma 

aprendizagem intencional. Isto é, a atribuição de responsabilidade e autonomia 

no desempenho de certas tarefas, impôs a necessidade de que toda intervenção 

fosse bem pensada, para que os discentes explorassem as atividades da forma 

que eu pretendia e fossem capazes de chegar à mensagem desejada. 

O primeiro passo em direção à autonomia foi permitir que os alunos 

apresentassem as tarefas e se organizassem. 

“Atribuir aos alunos funções de maior responsabilidade, com a organização de 

tarefas, sendo eles próprios a expor as atividades, permite a adquisição 

progressiva de níveis de autonomia desejados. Estava com algum receio em 

atribuir um nível de emancipação mais elevado, pois as experiências que tive 

anteriormente revelaram que a turma tinha dificuldades em organizar-se nas 

tarefas autonomamente. Contudo, decidi que os alunos tivessem uma voz ativa 

na organização e gestão das tarefas, exposição das situações de 

aprendizagem, entre outras.” (Reflexão Aula 11/01/2017, basquetebol, turma 

residente) 

Inicialmente notou-se uma ligeira desorganização na aula associada aos 

momentos de instrução e transições. Porém, os alunos foram interiorizando os 

procedimentos tornando-se algo normal. 

Cada equipa tinha acesso a um papel onde constavam as tarefas de aula, isto 

é, a explicação das situações de aprendizagem, os seus objetivos, critérios de 

desempenho, material necessário e delegação de funções. 

“Ao longo destas aulas e com a aplicação mais profunda do Modelo de Educação 

Desportiva, foi necessário criar novas rotinas. Os capitães de cada equipa têm 

acesso a uma ficha de tarefas, onde se encontram todas as situações de 

aprendizagem que vão acontecer ao longo da sessão. No início de cada aula, ou 

após uma tarefa, os capitães reúnem a sua equipa, explicam a tarefa durante 

um determinado tempo e ao meu sinal reunimos as equipas todas para verificar 
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se a tarefa foi percebida.” (Reflexão Aula 18/01/2017, basquetebol, turma 

residente) 

A apresentação das tarefas realizada pelos alunos foi interessante na medida 

em que foi notório o entusiasmo dos mesmos em desempenhar aquela função, 

porém gerou alguns problemas no que concerne à rentabilização do tempo de 

aula. 

“Um dos problemas que tem surgido nas últimas aulas diz respeito ao tempo 

excessivo despendido na instrução das tarefas e momentos de transição. Sendo 

os discentes (ou mais precisamente, os capitães de cada equipa) que estão 

encarregues dessa tarefa é complicado fazer uma melhor gestão do tempo de 

aula. No sentido de diminuir o tempo dedicado a estes momentos, optei por uma 

nova estratégia. Enquanto as situações de aprendizagem estavam em decurso, 

chamava os capitães das equipas e explicava o exercício que se iria realizar à 

posteriori.” (Reflexão Aula 20/01/2017, basquetebol, turma residente) 

Para além disso simplifiquei a ficha de tarefas de aula. O texto foi sintetizado de 

forma a obter um texto mais objetivo e preciso o que levou a uma leitura, análise 

e compreensão mais rápida do mesmo. 

O segundo passo prendeu-se com o desenvolvimento do espírito reflexivo e 

crítico dos alunos, que por inerência se relaciona com o conceito de autonomia. 

“O facto de serem os próprios alunos a instruírem as situações pedagógicas aos 

colegas, exigiu que estivesse alerta para verificar que as informações estão a 

ser bem recebidas por todos. Assim, o questionamento assumiu um papel 

preponderante. Questionar leva o aluno a envolver-se ativamente no ensino. Por 

vezes o questionamento surgiu na tentativa de provocar a curiosidade na turma 

sobre certos assuntos de aula, outras vezes para questionar certos aspetos do 

jogo ou de um exercício específico.” (Reflexão Aula 11/01/2017, basquetebol, 

turma residente) 

À parte do desenvolvimento das noções de autonomia e responsabilidade, o 

MED destaca ainda a importância da noção de accountability. 
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O accountability (ou sistema de prestação de contas) refere-se aos 

procedimentos que os professores utilizam com o intuito de manter os discentes 

envolvidos nas tarefas (Siedentop, 1991). Siedentop (1991) afirma que esta 

estratégia mantém os alunos focados nas tarefas e motiva-os a melhorar o seu 

desempenho. 

Durante a unidade temática de basquetebol a turma residente respeitou um 

sistema de accountability. As equipas eram pontuadas de acordo com a sua 

assiduidade, pontualidade, empenho, comportamento e tempo de organização 

das atividades. Este sistema foi útil, pois motivava os alunos a adotarem certos 

comportamentos desejáveis. A pontuação obtida era adicionada à pontuação 

geral e podia beneficiar as equipas. Apesar das vantagens da aplicação desta 

estratégia, por vezes tornava-se complicado classificar certos critérios, por 

exemplo o empenho ou o fair-play podendo originar motivos para discórdia. Para 

não dar a hipótese à possível ocorrência de desentendimentos, foi necessário 

definir bem os critérios que iam ser alvos de classificação. 

 
 

Hibridização de Modelos 

 

 
São vários os agentes responsáveis pela escolha de um modelo, 

designadamente a matéria de ensino, um conteúdo, as características da turma, 

a capacidade do professor (Rink, 1993). Na verdade, os professores devem ser 

capazes aplicar, se necessário, vários modelos de ensino em diferentes aulas 

de uma unidade temática, ou até na mesma aula (Rink, 1993). Ou quiçá aplicar 

mais do que um modelo simultaneamente. 

Por vezes um único modelo não é suficiente para dar uma resposta eficiente às 

exigências do meio educativo. A junção de ideias de diferentes modelos pode 

originar um modelo sustentável para uma situação em particular. A estes casos 

dá-se o nome de modelos híbridos, ou seja, quando se reúnem ideias de dois ou 

mais modelos num único. A investigação realizada tem testado as 

potencialidades dos modelos híbridos (Graça, 2008). 
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Com efeito, a procura de um modelo adequado pode resultar na união de 

sinergias de diferentes modelos, emergindo uma invenção pedagógica 

interessante e aplicável num contexto específico. 

Apesar de ter utilizado dois modelos de forma integral, verifiquei que em alguns 

momentos o uso de apenas um modelo poderia comprometer os objetivos de 

ensino. Por isso, consoante as circunstâncias e as minhas intenções fui 

construindo um modelo que fosse conveniente e me auxiliasse a atingir o 

patamar previamente traçado. 

Dependendo dos momentos, houve vários modelos de instrução que 

influenciaram a organização e a estrutura das aulas. 

O TGfU foi um dos modelos que mais influenciou a minha ação educativa. Este 

modelo pressupõe que o ensino da técnica deve ser vinculado ao ensino da 

tática. Isto é, o jogo é insinuado como um espaço de resolução de problemas 

(Graça & Mesquita, 2015). Então, o TGfU atribui uma grande importância à 

compreensão do jogo, moldando a complexidade do mesmo ao nível das 

capacidades táticas e técnicas dos alunos. 

Graça e Mesquita (2015) expõem cinco princípios responsáveis pela gestão da 

complexidade do jogo: a amostragem, a modificação por representação (por 

exemplo, utilização de formas de jogo reduzidas), a modificação por exagero 

(manipulação de regras, do espaço, do tempo) e a adequação da complexidade 

tática do jogo. Assim, este modelo apesar de manipular a dificuldade das tarefas 

de aula, visa proporcionar ao aluno uma opção referenciada ao jogo. 

A aplicação do TGfU foi muito útil em vários momentos das diversas modalidades 

desportivas coletivas lecionadas. Foi o caso do andebol, onde por várias vezes 

manipulava as tarefas como forma de as simplificar (por exemplo, reduzir o 

espaço de jogo, diminuir o número de jogadores em campo, criando regras que 

condicionavam o comportamento defensivo dos jogadores). 

De um modo geral, as aulas privilegiaram do uso do jogo como meio principal de 

desenvolvimento das competências dos alunos. A prática contextualizada e 
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com referência ao jogo foi uma das minhas principais preocupações ao longo de 

todo o ano letivo. Porém, percebi que existiam certas habilidades que os alunos 

tinham dificuldade de aperfeiçoar no jogo. Isso exigiu que as habilidades fossem 

treinadas num contexto mais isolado e com menos interferências contextuais, 

para que os sujeitos posteriormente tivessem sucesso na transferência dos 

novos conhecimentos para o jogo. 

O TGfU não foi utilizado de forma isolada em praticamente nenhuma aula. Por 

exemplo, nas aulas de andebol foram paralelamente aplicados princípios do 

MED. A turma estava dividida em equipas heterogéneas que se mantiveram 

durante toda a unidade temática. Acrescentava-se o facto de estarem sujeitos a 

uma classificação geral relativa ao seu desempenho motor nos jogos e em certas 

situações pedagógicas e de desempenharem funções de arbitragem e 

estatística. Ou seja, houve uma confluência de ideias entre estes dois modelos. 

Esta convergência posicionou a minha orientação de acordo com o MCJI. 

O MCJI é uma proposta onde confluem as ideias do MED e do TGfU (Graça & 

Mesquita, 2007). Este modelo foi concebido com o intuito de que os alunos 

aprendam através do jogo nas suas formas modificadas, sem deixarem de 

desempenhar os diversos papéis bem como experienciar uma organização 

intrínseca ao desporto (Graça & Mesquita, 2009). Segundo Graça e Mesquita 

(2009) os alunos desenvolvem as suas competências articulando as formas 

básicas de jogo, as formas parciais de jogo e as tarefas baseadas no jogo. Estas 

tarefas de aprendizagem foram constantemente aplicadas. A realização de 

exercícios por vaga em andebol, utilizando a forma básica de jogo 3x3 foi 

particularmente importante para o treino das movimentações táticas dos 

discentes, assim como o trabalho de aspetos do ataque em superioridade 

numérica foi essencial. 



98 
 

MAPJ foi desenvolvido com a finalidade de ser implementado no voleibol (Graça 

& Mesquita, 2015). O MAPJ assenta em ideologias de três modelos distintos, do 

MED, do TGfU e do Modelo Desenvolvimental (MD)5 (Graça & Mesquita 2015). 

No voleibol a técnica pode ser punida com falta, tornando urgente o treino 

rigoroso das habilidades técnicas. A génese deste modelo híbrido veio dar 

resposta à complexidade técnica peculiar do jogo de voleibol. O MAPJ assume 

a utilidade de integrar nas aulas tarefas de aquisição das bases técnicas, que 

Graça e Mesquita (2009, p. 144-145) estabelecem como “ (…) progressões 

assentes num compromisso permanente entre a articulação horizontal (variantes 

da mesma tarefa) e vertical (tarefas de nível de dificuldade distinto) dos 

conteúdos de aprendizagem. Na determinação das progressões são controladas 

a sequência dos conteúdos (ordem de abordagem), a extensão (volume), a 

profundidade (especificidade) e a ênfase (determinação dos aspetos essenciais 

em detrimento dos acessórios).”. Portanto, o MPJA guia-se pelas noções de 

progressão, refinamento e aplicação descritas pelo MD, no sentido de assegurar 

um ensino sólido e estruturado aos alunos. 

Apesar do treino da técnica ter um papel decisivo, não se pode esquecer que 

neste modelo o jogo e a competição são elementos centrais para o 

desenvolvimento do conhecimento dos jovens. A técnica deve ser treinada, mas 

tendo como referência o jogo. Assim, verifica-se um transfere da ideia que a 

técnica deve estar subordinada ao ensino da tática e tal como no TGfU, também 

o MPJA privilegia das formas básicas, parciais e tarefas baseadas no jogo. O 

MED influencia este modelo com as suas manifestações contextuais autênticas 

(o desempenho de várias funções desportivas, a festividade, a competição e a 

equidade). 

“Tive uma grande dificuldade em perceber qual seria o modelo mais adequado 

para lecionar voleibol. O facto de a técnica ser fundamental nesta modalidade 

 

5 Segundo (Mesquita & Graça, 2009) o MD foi proposto por Rink em 1996 e defende que as 

tarefas exigem um tratamento didático adequado às capacidades técnicas e táticas dos alunos. 

Os autores explicam que os conteúdos didáticos são estruturados de acordo com os conceitos 

de progressão, refinamento e aplicação. 
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condiciona, em certa parte, o desenvolvimento tático. Os alunos precisavam de 

um treino de técnica intensivo, no entanto, isso ia retirar muito tempo de jogo, 

elemento que considero fundamental no ensino desta modalidade. Para além 

disso, o treino descontextualizado é pouco motivante para os estudantes. Logo, 

nem sempre se verifica uma progressão das habilidades. Em contrapartida, o 

treino da técnica no jogo pode não levar a resultados pretendidos porque a 

preocupação dos alunos vai ser o produto final e não o processo. Ou seja, os 

alunos preocupam-se em ganhar e não têm em atenção os objetivos definidos 

(isto tem-se verificado mesmo em situações que apelam ao sistema de 

pontuação consoante critérios cuidadosamente selecionados). Dadas as 

circunstâncias, decidi implementar o Modelo de Abordagem Progressiva ao 

Jogo.” (Reflexão Aula 10/03/2017, voleibol, turma residente) 

O voleibol seguiu uma orientação tipicamente voltada para o MAPJ (exercícios 

contextualizados; utilização da etapa de jogo três, isto é a forma básica de jogo 

3x3; manipulação da complexidade do jogo, por exemplo reduzindo o campo; a 

existência de árbitros e estatísticos, a realização de um evento culminante). 

Porém em certos momentos optei por romper a formalidade do modelo e seguir 

por caminhos relacionados com o MID (na apresentação de tarefas, por vezes 

na emissão de feedbacks mais diretivos e prescritivos). 

A avaliação da modalidade acabou por ter um misto destes dois modelos (MID 

e MAPJ). O MPJA pressupõe que a avaliação se realize num ambiente autêntico 

e tendo como referência atividades frequentemente utilizadas. Parte da 

avaliação ocorreu dessa forma, no entanto também houve lugar a uma avaliação 

de situações menos contextualizadas (como foi o caso do serviço por cima). 

A utilização de modelos híbridos foi bastante útil. A possibilidade de em 

determinados momentos de aula podermos optar por ideias de diferentes 

modelos pode ser bastante benéfica para adequar a nossa intervenção aos 

objetivos de ensino estipulados. Foi interessante verificar que na mesma aula 

podemos beneficiar do contributo de modelos com filosofias distintas. Por 

exemplo numa única aula de ginástica acrobática apliquei o Modelo de 
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Aprendizagem Cooperativa (MAC)6, utilizando simultaneamente estratégias do 

MID e do MED. 

No que diz respeito aos modelos instrucionais, o processo de ensino mostrou 

estar suscetível a um grande número de possibilidades. O professor deve 

explorar a multiplicidade de estratégias existentes e buscar permanentemente 

melhorar a sua intervenção. Por vezes a solução passa pela utilização de um 

único modelo, no entanto existem outras ocasiões que justificam a junção de 

ideologias diferentes. A magia do ensino reside nestes momentos de 

experimentação, onde por vezes os opostos se complementam e podem criar 

verdadeiras invenções pedagógicas. 

 

 
4.1.3.5. Divisão da turma por Género e Níveis de Desempenho 

 

 
“Meninos para um Lado e Meninas para o Outro!” 

 

 
Lembro-me de refletir sobre a problemática dos sexos desde os tempos de 

secundário e não era apologista de uma divisão da turma por géneros. Talvez o 

assunto me fizesse recordar as minhas experiencias (muitas vezes era forçada 

a ficar na equipa das raparigas e elas não correspondiam ao meu nível de 

desempenho numa atividade). Era igualmente de acordo que a aula de 

Educação Física devia ser um local de promoção do relacionamento humano. 

Vários autores defendem que aulas separadas por sexos podem ser benéficas 

numa perspetiva de superar desigualdades de género (McKenzie et al., 2013; 

Bréau et al., 2017). McKenzie et al. (2013) revelam que esta separação favorece 

a aprendizagem de competências motoras das raparigas. Duru-Bellat (1995, cit. 

 

6 O MAC não é realmente um modelo, porém partilha estratégias chave e pretende agrupar os 

alunos em equipas de modo a que estes contribuam ativamente no processo de ensino- 

aprendizagem (Metzler, 2011). Metzler (2011) refere três conceitos fulcrais para a aplicação do 

modelo: a recompensa de equipas, a responsabilidade individual e oportunidades equitativas. 
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por Bréau et al., 2017) declara que as raparigas se sentem menos pressionadas 

e intimidadas quando realizam aulas separadas dos rapazes. 

Bento (1999) é da ideia que a prática coeducacional não atenua as diferenças 

entre sexos, pois coloca de lado a especificidade de ambos os lados. Griffin 

(1984, cit. por McKenzie et al., 2013) concluiu que o ensino coeducacional não 

é negativo para todas as raparigas, nem positivo para todos os rapazes. Assim, 

a base da equidade não reside em aulas divididas por géneros ou aulas mistas, 

mas sim nos métodos anti sexistas e promotores de equidade presentes nas 

tarefas de ensino (Kirk, 2003) 

Apesar de inicialmente me mostrar relutante relativamente à ideia de organizar 

a turma por géneros, admito que ponderei essa hipótese e que poderia ter 

beneficiado com a sua utilização. 

Na unidade temática de basquetebol lecionada à turma partilhada, apercebi-me 

que os níveis de desempenho das raparigas eram semelhantes entre si e bem 

como o dos rapazes (salvo a exceção de uma rapariga que apresentava um nível 

de jogo bastante elevado em comparação às restantes alunas). À medida que 

as aulas iam decorrendo notei que esta faixa etária não apreciava jogar em 

conjunto com o sexo oposto e houve alguns conflitos à volta dessa questão. As 

raparigas sentiam-se reprimidas durante o jogo e foi necessário implementar 

várias regras para que houvesse equidade dentro das equipas. Talvez se a turma 

tivesse sido dividida por géneros as raparigas tivessem tido maior oportunidade 

de aprendizagem e dessa forma teria sido promovida a equidade entre géneros. 

Apesar de ter considerado que para a turma esta experiência foi boa para incitar 

o relacionamento entre os alunos, se tivesse a possibilidade talvez usufruísse de 

uma abordagem diferente. 

A realidade é que criei o estereótipo de que a divisão por género era fomentar 

uma visão sexista, quando na verdade era eu que não estava a possibilitar a 

igualdade de oportunidades a todos os alunos. 

Por vezes formamos opiniões com base nas experiências que temos do passado 

e fechamo-nos para a possibilidade de existirem razões lógicas por detrás dos 
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factos. O professor deve por isso estar aberto a novas possibilidades e acima de 

tudo a novas experiências. 

 
 

Divisão por Níveis de Desempenho Semelhantes ou “Tudo ao Molho”? 

 

 
Na turma de décimo segundo ano a questão da divisão por sexos não chegou a 

ser ponderada. Essa divisão seria injusta, uma vez que a mesma era composta 

por elementos do sexo feminino com um nível de aptidão mais elevado que 

alguns rapazes e vice-versa. A dúvida habitava na formação de grupos 

heterógenos ou homogéneos, ou seja, numa divisão por níveis de desempenho 

semelhantes ou não. Ambas as opções têm os seus pontos positivos e 

negativos. 

Por exemplo, Lentillon-Kaestner e Patelli (2016) referem que a aprendizagem em 

grupos heterogéneos parece ser mais aproximada com a realidade social e 

vantajosa para os alunos com mais dificuldades. Um ambiente heterogéneo é 

ótimo para estimular os alunos com níveis de desempenho mais baixos e para 

desenvolver meios cooperativos, mas por outro lado pode ser desmotivante para 

os discentes com mais capacidades. 

A minha preocupação neste nível centrava-se em atribuir tarefas de 

responsabilidade aos alunos com um nível de desempenho mais elevado, para 

que estes se sentissem úteis e não adotassem atitudes desviantes. 

“A segunda situação pedagógica já era familiar aos alunos. A única diferença 

estava na divisão da turma por níveis de desempenho. Julgo que esta separação 

foi motivante para os alunos com as habilidades mais desenvolvidas, pois 

puderam treinar elementos táticos mais complexos e jogar com alunos de nível 

semelhante. Já os alunos com mais dificuldades não pareceram estar tão 

empenhados. A separação por níveis, por um lado é motivante para os alunos 

mais capazes. Porém, não nos podemos esquecer que muitas das vezes são 

esses mesmos alunos que potenciam as habilidades dos colegas com mais 

dificuldades. Quando jogamos com alguém que tem um entendimento do jogo 
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melhor que o nosso temos a tendência a melhorar o nosso nível de 

desempenho.” (Reflexão Aula 23/11/2016, andebol, turma residente) 

Em contrapartida, a formação de grupos com níveis de desempenho 

semelhantes entre si apresenta também algumas vantagens. Segundo Lentillon- 

Kaestner e Patelli (2016) grupos homogéneos permitem um ensino mais 

individualizado, intimista e direcionado para os problemas específicos de cada 

grupo e garantem maior segurança em desportos de frequente contacto. A 

constituição de grupos com habilidades de base semelhantes permite aprimorar 

as competências de alunos com mais capacidades e promover um nível 

competitivo mais elevado. Também permite que os alunos com dificuldades 

tenham uma posse de bola mais duradoura. 

“A divisão da turma por níveis tem as suas vantagens, mas também apresenta 

as suas desvantagens. (…) a divisão por níveis de execução beneficia os alunos 

mais competentes, pois estes têm a possibilidade de desenvolver mais as suas 

habilidades. Também é bom para os alunos com mais dificuldades, pois estes 

têm mais posse de bola do que numa situação normal. Em contrapartida, torna- 

se mais difícil que os últimos desenvolvam as suas capacidades pois nem 

sempre têm alguém mais competente que os auxilie no jogo. Adicionalmente, 

pode perder-se o espírito de cooperação entre turma. Assim, optei por fazer uma 

quebra na divisão de grupos e juntar as equipas para que todos trabalhassem 

em conjunto. A partilha de informações entre os alunos mais aptos para com os 

menos aptos é essencial para haver progressão e exumar o lado cooperativo do 

desporto.” (Reflexão Aula 18/01/2017, basquetebol, turma residente) 

Ambas as formas de dividir a turma são úteis e podem ser eficazes para 

desenvolver certos aspetos, tudo depende dos objetivos definidos para a turma. 

Pode, então, pensar-se no uso de estratégias híbridas. Por exemplo, numa aula 

o docente pode trabalhar com grupos homogéneos e na seguinte recorrer a 

grupos com níveis de desempenho distintos. Ou então, criar estratégias em que 

os dois níveis, apesar de distintos, possam competir através da imposição de 

regras facilitadoras/inibidores a um dos grupos. Desta forma, pode-se promover 
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um meio de aprendizagem mais completo e agradar os alunos socialmente e 

com um ambiente de aprendizagem rico. 

“A organização do torneio de Basquetebol, que é onde vai ser decidido o 

vencedor da Taça AESCAS, contou com um sorteio que resultou do encontro de 

jogos de algumas equipas A contra Equipas B. Ou seja, alunos com mais 

capacidades a jogar contra alunos com dificuldades na modalidade. Por isso, foi 

necessário arranjar estratégias para colmatar estas dificuldades e para que não 

houvesse uma discrepância tão elevada entre as equipas. Decidi que quando 

uma equipa B estivesse em posse de bola os jogadores mais capazes só 

podiam defender recorrendo a tipos de deslocamento específico, como por 

exemplo deslocarem-se com saltos a pés juntos. Assim, foi mais fácil limitar a 

interceção de passes e possibilitar progressão para o cesto. Também cada cesto 

marcado pela equipa B valia quatro ou cinco pontos, caso se trata-se de um 

lançamento dentro da área restritiva ou lançamento fora da linha dos três 

pontos.” (Reflexão Aula 11/01/2017, basquetebol, turma residente) 

 
 

4.1.4 Avaliação 

 
 
 

A avaliação do ensino é um processo complexo de julgamento, que culmina no 

reconhecimento da prática pedagógica do professor e do desempenho dos 

alunos. 

Singer e Dick (1974) descrevem a avaliação como um procedimento de recolha 

e análise de dados que determinam a eficácia do ensino e da aprendizagem do 

aluno. Através da avaliação o professor pode desvendar as competências iniciais 

dos discentes e traçar metas educativas. Todo o processo de aprendizagem 

pode ser alvo de apreciação e a qualquer momento os conhecimentos dos 

alunos podem ser testados, havendo a possibilidade de controlar os ganhos e a 

concretização dos objetivos de cada um. Ou seja, realizar um balanço entre os 

objetivos pré-estabelecidos e os objetivos alcançados. 
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Em síntese, segundo Carrasco (1985) a importância da avaliação reside: 

 
 Na verificação do cumprimento dos objetivos definidos; 

 Prever as possibilidades educativas; 

 Detetar dificuldades existentes no processo de ensino-aprendizagem; 

 Orientar e reorientar o processo, através do controlo do progresso 

educativo. 

Para mim a avaliação foi dos momentos mais críticos da minha prática 

pedagógica. Conciliar a avaliação, com o controlo de comportamentos e 

preocupação em manter os alunos ocupados impôs um enorme sentido de 

responsabilidade e capacidade de centralização no essencial. 

Como foi referido anteriormente a avaliação é um processo complexo. É um 

momento que impõe seriedade, concentração e objetividade. A sua 

complexidade reside na sua exigência. A experiência pode ser um fator 

facilitador, porém até atingir este patamar o estudante-estagiário tem de passar 

várias vezes por esta situação até ser capaz de interiorizar os hábitos e rotinas 

inerentes ao processo. 

Para garantir a qualidade do processo o docente deve utilizar uma avaliação que 

se adeque à sua realidade. Existem várias formas, modalidades e momentos de 

avaliação. Nas seguintes páginas irei proceder à exposição das avaliações que 

utilizei e por algum motivo me foram mais úteis. 

 
 

Avaliação Criterial versus Avaliação Normativa 

 

 
A avaliação pode ter como padrão de referência os objetivos de ensino, ou pode 

referir-se à comparação entre alunos, ou um aluno médio. 

O primeiro caso, designado por avaliação criterial, reivindica a necessidade de 

se realizar um julgamento centrado na utilização de ferramentas específicas dos 

professores construídas em função dos seus objetivos de ensino e com o recurso 
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a indicadores precisos. Bento (2003) salienta a importância do critério para 

discernir de forma exata como boa ou má qualidade de ensino. 

Na minha opinião a avaliação com referência ao critério foi uma opção bem mais 

viável. Permite uma avaliação mais justa, pois o professor avalia a execução da 

turma através de critérios de performance ou desempenho, que correspondem 

aos objetivos de ensino delineados. O melhor ou pior cumprimento desses 

critérios vai determinar o estado de um aluno relativamente a uma 

aprendizagem, ou conteúdo de ensino. Assim, os discentes são comparados 

com um ou vários critérios. Estes indicam a meta a atingir e o processo pelo qual 

os alunos precisam passar para chegar aquele patamar (Rosado et al., 2002). 

Torna-se por isso fulcral que os alunos percebam os objetivos de uma 

determinada modalidade e que saibam em que é que vão ser avaliados, assim 

podem orientar a sua atenção no desenvolvimento desses aspetos. 

Para além do documento da escola, onde constam os parâmetros de avaliação 

e respetivas cotações, optei por disponibilizar os instrumentos de avaliação que 

iria utilizar nas várias modalidades lecionadas (apesar de que as percentagens 

atribuídas a cada item nem sempre eram divulgadas). Este esclarecimento 

permitiu que os alunos aferissem os conhecimentos que precisavam adquirir, se 

consciencializassem das suas falhas e se concentrassem no desenvolvimento 

dessas competências. Foi igualmente importante para que entendessem que 

existe objetividade na avaliação e que iam ser julgados segundo critérios que os 

orientavam para um determinado comportamento. A clarificação dos objetivos é 

benéfica para a aprendizagem dos discentes (Estanqueiro, 2010). Assim a 

transparência não deve ser vista com algo a temer, mas sim como uma mais- 

valia para os discentes. 

Barrow et al. (1989) resumem que as avaliações criteriais devem estar 

relacionadas com os objetivos de ensino, devem ser válidos (através da 

apreciação de elementos mensuráveis), credíveis, objetivos, passíveis de serem 

compreendidos por qualquer agente educativo e devem ponderar o peso de cada 

item de avaliação segundo a ênfase que foi dado aos conteúdos nas aulas. 
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Pelo contrário, a avaliação em relação à norma tem um caráter menos objetivo. 

A avaliação normativa traduz o desempenho de um aluno em relação aos outros 

alunos (Singer & Dick, 1974). 

Apesar de reconhecer que este este tipo de avaliação pode ser útil, sou da 

opinião que a sua utilização deve ser bem ponderada e se possível combinada 

com a outra. Por exemplo, na unidade temática de andebol tinha um aluno que 

manifestava capacidades e competências de jogo superiores a muitos dos 

colegas de turma. Porém, o facto de ele não realizar movimentações táticas 

específicas que foram alvo de avaliação, fez com que alguns alunos com um 

desempenho mais fraco tivessem notas semelhantes à dele. Caso fosse 

realizada uma avaliação normativa talvez este aluno saísse beneficiado e os 

restantes com notas inferiores, pois o desempenho geral deste aluno em jogo 

era excelente e bastante mais fluente que os restantes colegas de turma. 

Em casos como este fui apologista de uma avaliação mista. Este tipo de 

avaliação permitiu-me ver com clareza e ser mais justa no momento avaliativo. 

 

 
Avaliação Diagnóstica 

 

 
A avaliação diagnóstica acontece no início de um ciclo de formação, ou no caso 

específico da Educação Física, no início de cada unidade temática. Tratando-se 

de uma apreciação inicial, serve de base para planificar adequadamente a 

prática de ensino de cada modalidade (Carrasco, 1985). Assim, este momento 

de avaliação permite determinar o nível dos discentes numa determinada 

matéria de ensino e outros aspetos, tais como analisar a dinâmica dos grupos, 

identificar aspetos críticos de uma matéria e formas de organização da aula 

convenientes. 

A avaliação diagnóstica foi utilizada para averiguar o estado inicial dos alunos no 

início de todas as unidades temáticas, exceto em badminton e em dança. No 

primeiro caso aconteceu um imprevisto. Tinha uma sessão planeada para 

lecionar futebol mas, devido a uma troca de espaços e falta de material, teve de 
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ser antecipada a primeira aula de badminton. A aula foi planeada quase no 

momento, não havendo a possibilidade de construir um instrumento rigoroso e 

refletido. Apesar de ter observado os alunos no decorrer dessa aula, na tentativa 

de recolher alguns dados sobre o desempenho dos mesmos, a tarefa teve um 

caráter informal. No segundo caso, a unidade temática de dança era demasiado 

pequena e a minha experiência no domínio da modalidade permitiu-me 

identificar as capacidades dos alunos, através de situações com recurso à 

música. 

A avaliação diagnóstica como qualquer tipo de julgamento não é uma tarefa 

simples. Constatei que a construção de um instrumento de avaliação para este 

momento é bastante mais complexa pois enquanto que no final da unidade 

temática já sabemos quais são as habilidades que os discentes dominam, na 

fase inicial não. Então o professor tem de ter uma certa sensibilidade para utilizar 

um instrumento que seja generalizado e capaz de perceber o nível em que a 

turma se encontra, mas por outro lado tem de tentar ser específico para recolher 

o máximo de dados possíveis sobre desempenho da mesma. 

Para além disso, senti uma enorme dificuldade em realizar uma avaliação 

diagnóstica em pouco tempo. 

“A verdade é que para fazer uma avaliação diagnóstica rigorosa de todos os 

alunos, precisava de ocupar mais do que uma aula de cinquenta minutos com 

esta temática. Porém, há que ter em conta o reduzido tempo letivo de dedicação 

às diversas modalidades. Assim, a solução passa por ocupar o mínimo de aulas 

numa avaliação diagnóstica. “ (Reflexão Aula 30/09/2016, andebol, turma 

residente) 

Apesar do pouco tempo dedicado ao diagnóstico dos conhecimentos dos alunos, 

reconheci a importância do ato. Só assim é que um professor pode garantir a 

adequabilidade do processo de ensino. Caso contrário, bastava-lhe lecionar a 

mesma matéria a várias turmas independentemente do contexto. O diagnóstico 

permite que o professor exerça um tipo de ensino específico para uma turma, ao 

reconhecer as necessidades da mesma e selecionar grupos de trabalho 
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eficientes, lecionar a matéria com o grau de dificuldade adequado ou com o 

modelo de ensino mais apropriado. 

Paralelamente, avaliação diagnóstica fez-me refletir bastante sobre a 

problemática da emissão de feedback. O diagnóstico subentende que seja 

analisado o conhecimento bruto do aluno naquele momento. Desta forma, 

detetam-se as dificuldades dos alunos. Caso estejamos a transmitir feedback 

iremos corrigir o desempenho motor do aluno. Logo, ele irá aprender algo novo, 

em vez de mostrar aquilo que sabia inicialmente. Para mim foi complicado gerir 

este conflito de interesses. Por um lado queria ver o estado puro em que a turma 

se encontrava, porém era complicado assistir aos alunos a cometerem erros 

constantemente. 

“Foi complicado para mim, durante as avaliações, não emitir qualquer tipo de 

feedback. Na minha ideia, uma avaliação diagnóstica serve para aferir os 

conhecimentos que os alunos têm sobre determinada matéria de ensino. Se 

durante a aula interviesse constantemente, corrigindo os sujeitos, poderia haver 

uma alteração dos seus comportamentos, para dar uma resposta mais eficiente.“ 

(Reflexão Aula 30/09/2016, andebol, turma residente) 

Não obstante a avaliação diagnóstica também serve para avaliar o que os 

discentes são capazes de aprender e aí sim, pode fazer sentido corrigir os alunos 

e observar se eles foram capazes de absorver a informação e melhorar o seu 

desempenho. 

 
 

Avaliação Formativa 

 

 
A avaliação formativa é fulcral para situar os alunos face aos objetivos da 

unidade temática e pode ser realizada após uma etapa de trabalhos estar 

concluída, ou caso o professor considere necessário para averiguar se a matéria 

está a ser corretamente assimilada. Fernandes (2006b, p. 292) eleva a posição 

da avaliação formativa dadas as suas “ (…) comprovadas potencialidades na 
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melhoria do ensino e das aprendizagens e, simultaneamente, a grande e 

persistente dificuldade em concretizá-la nas salas de aula.”. 

Infelizmente não tive a oportunidade de realizar um momento formal de avaliação 

formativa. Considero realmente que esta forma de avaliação seja essencial para 

ajustar e mudar a direção do ensino, caso o sistema implementado pelo 

professor naquele momento não esteja a surtir o efeito pretendido. Então, julgo 

que isso tenha sido uma grande falha no ano de EP. A verdade é que as 

unidades temáticas eram bastante curtas e pouco tempo havia para os discentes 

praticarem as habilidades, portanto foi dada a primazia à lecionação da matéria 

em detrimento de uma avaliação formativa formalizada. 

Apesar de não ter sido uma forma de avaliação que tivesse tido um foco especial 

na minha ação pedagógica, considerei importante referir que foram 

implementadas práticas, que apesar de informais, ajudaram-me a aferir certos 

aspetos. 

Talvez me tenha sustentado mais no conceito de avaliação formativa alternativa, 

referido por Fernandes (2006a, p. 32) como uma forma de avaliação que se 

baseia “ (…) em novas visões acerca da natureza das interações sociais que se 

estabelecem nas salas de aula entre os alunos e entre os professores e os 

alunos. É um processo pedagógico e interativo, muito associado à didática, 

integrado no ensino e na aprendizagem, cuja principal função é a de conseguir 

que os alunos aprendam melhor, isto é, com significado e compreensão. Nestas 

condições, a avaliação formativa alternativa pressupõe uma partilha de 

responsabilidades em matéria de ensino, avaliação e aprendizagens e, 

consequentemente, uma redefinição dos papéis dos alunos e dos professores.”. 

A interpretação das estatísticas e certos elementos informativos recolhidos pelos 

alunos ao longo de algumas aulas foram essenciais para perceber se certos 

conhecimentos estavam a ser adquiridos ou precisavam de ser mais trabalhados 

nas aulas. Até mesmo a realização de “Mega-Quizz’s” de aula ajudaram-me a 

reunir elementos valiosos sobre a aprendizagem da turma (Anexo 2). 

A análise de gravações de aulas também auxiliou na deteção de alguns 

problemas inerentes à aprendizagem dos jovens. Por exemplo, na unidade 
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temática de dança a turma residente era filmada no final das aulas a realizar a 

coreografia e em casa fui capaz de verificar algumas falhas que puderam ser 

corrigidas posteriormente. 

O feedback e o questionamento foram dois instrumentos, igualmente 

importantes para dupla retroação (Barreira et al., 2006). Ou seja, tanto um 

instrumento como o outro permitiram-me a mim e aos discentes perceber as suas 

dificuldades e traçar novas estratégias para atingir os objetivos propostos. 

Apesar de ter tido acesso a algumas informações no decorrer do processo de 

ensino, nenhuma destas práticas foi formalizada como já havia referido 

anteriormente. Mesmo assim foram intervenções que me permitiram aferir, de 

forma simplicista, o rumo da prática pedagógica. 

 

 
Avaliação Sumativa 

 

 
A avaliação sumativa tem um caráter pontual e tem como intuito verificar o 

cumprimento ou não cumprimento dos objetivos definidos, ou seja o sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem. Ocorre geralmente no final de uma unidade 

temática e tem como intenção classificar. Matos (2011) descreve esta forma de 

avaliação como sendo um juízo globalizante, com o objetivo de certificação ou 

tomada de decisão no âmbito de aprovação de uma disciplina. 

Recordo a avaliação sumativa como momentos críticos do ano de EP. A fase de 

avaliação fazia-se acompanhar de longos períodos de introspeção e reflexão, no 

sentido de encontrar instrumentos e estratégias facilitadoras e promotoras de 

uma avaliação de qualidade. Porém, estes momentos vinham geralmente 

acompanhados de dúvidas relacionadas com o controlo da turma, com 

densidade motora e estratégias a utilizar. 

“A avaliação de ginástica de solo, da turma do sexto ano, deixou-me bastante 

insatisfeita. Tentamos dar o máximo de oportunidades a todos, pensei nas 

atividades para promover o sucesso dos alunos e auxiliá-los ao máximo, porém 

eles nem sempre correspondem da melhor forma. O plano desta sessão foi 
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construído de modo a que todos os alunos pudessem treinar as habilidades em 

que iam ser posteriormente avaliados (antes de passarem pela estação de 

avaliação). Tentei que a aula não fosse monótona e pesada, como costumavam 

ser as minhas aulas de avaliações (onde todos os alunos estavam sentados à 

espera de serem julgados um a um). Para além disso, queria dar oportunidade 

aos meus alunos para treinarem antes de serem avaliados, pois já não tinham 

aulas de ginástica há mais de um mês. No entanto, estava demasiado focada na 

estação de avaliação. Após alertar os sujeitos para manterem um 

comportamento adequado ao momento, isso não aconteceu. Dei por mim a 

chamar a turma constantemente à atenção para manterem uma postura 

adequada na aula.” (Reflexão Aula, 6/12/2016, ginástica de solo, turma 

partilhada) 

Uma das minhas principais dificuldades residiu naquilo que foi o conciliar entre 

uma densidade motora satisfatória da turma e o controlo da mesma. Tentei ao 

máximo que os alunos estivessem permanentemente em movimento nas 

sessões, até nas aulas dedicadas à avaliação. Contudo, estas aulas exigiam que 

estivesse bastante concentrada e absorvida no julgamento dos alunos. Quando 

estes não correspondiam com comportamentos adequados inibia a prática dos 

alunos problemáticos. 

A seleção de um instrumento de avaliação também é algo complexo. No início 

do ano as grelhas de avaliação eram demasiado detalhadas e pormenorizadas, 

com muitos indicadores. Apercebi-me logo da minha incapacidade em avaliar 

turmas tão numerosas, em tão pouco tempo e de forma tão pormenorizada. Com 

o passar do tempo o instrumento de avaliação tornou-se mais conciso. Também 

as estratégias utilizadas durante a aula são importantes para que o processo de 

avaliação seja mais simples e natural. A organização das atividades devem ser 

orientadas no sentido de facilitar a avaliação dos intervenientes. 

“A aula de avaliação era algo que receava. Parecendo que não, oitenta e cinco 

minutos é pouco tempo para avaliar catorze itens a vinte e sete alunos. A minha 

experiência também não é elevada, daí a dificuldade acrescida na tarefa. Tentei, 

por isso, criar estratégias que facilitassem a avaliação. Desenvolvi grelhas por 
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equipas com cores correspondentes aos coletes, que cada uma iria utilizar; nas 

grelhas de cada equipa apareciam primeiro os nomes dos rapazes por ordem 

alfabética e depois o das raparigas; para além disso, planeei os jogos de modo 

a que conseguir observar no mínimo um jogo de cada equipa.” (Reflexão Aula 

24/11/2016, basquetebol, turma partilhada) 

“Para facilitar o julgamento e classificação dos alunos em todas as situações as 

equipas eram avaliadas à vez. Enquanto um grupo estava a ser avaliado o 

outro estava a treinar o mesmo exercício ou a situação seguinte. Na situação de 

3x3 uma das equipas estava a realizar o exercício e a ser avaliada e as outras 

duas encontravam-se na metade oposta do campo a treinar. Decidi aplicar este 

esquema, uma vez que no sexto ano constatei que ao misturar as equipas e 

deixar a atividade a decorrer dificultava mais a tarefa de avaliação, pois estavam 

sempre a trocar as triplas em execução.” (Reflexão Aula 2/12/2016, andebol, 

turma residente) 

Uma das estratégias adotadas para a avaliação das variadas modalidades, foi a 

utilização de situações familiares e com grupos pré-definidos. 

“As aulas de avaliação têm de ser planeadas ao máximo pormenor para ser 

possível visualizar todos os alunos. Por isso devemos minimizar as perdas de 

tempo desnecessárias e utilizar situações das quais os alunos já estejam 

familiarizados. Como os exercícios selecionados para a aula eram familiares aos 

alunos e também como pedi, previamente à aula, que os mesmos escolhessem 

os colegas com quem iam ser avaliados, as transições entre as tarefas foram 

rápidas. A única informação dada aos discentes era somente qual ia ser a 

situação pedagógica utilizada e os itens em que iam ser avaliados. Assim, foi 

possível cumprir os horários estipulados para cada exercício e observar os 

alunos na generalidade. “ (Reflexão Aula 2/12/2016, andebol, turma residente) 

Nas modalidades desportivas coletivas o jogo foi o elemento central de 

avaliação, pois assim eu tinha a oportunidade de avaliar não só as questões 

técnicas mas também as táticas. Optei por dar especial importância à tomada de 

decisão e intenção tática e não me limitar a avaliar a parte mais técnica. 



114  

Contudo, existiram exceções em que criei situações à parte do jogo para que os 

alunos pudessem ser avaliados em algumas habilidades sem ser em contexto 

de jogo, ou para facilitar a execução ou para não quebrar o ritmo de jogo (por 

exemplo, a avaliação do serviço por cima em voleibol foi avaliado à parte do jogo 

devido à dificuldade que os alunos manifestavam em realizar a habilidade. 

Também devido à quebra do ritmo de jogo porque os alunos que conseguiam 

executar a habilidade não tinham resposta do lado adversário, havendo uma 

quebra de ritmo desnecessária. 

Para facilitar e para garantir uma avaliação justa, precisa e rigorosa recorri várias 

vezes ao método de gravação das aulas de avaliação. O auxílio à filmagem é 

favorável, pois permite ver e rever os acontecimentos. Observei inclusive 

situações que em momento real me escaparam. Isto permite uma apreciação 

mais exata dos alunos, porém é uma tarefa bastante demorada e cansativa. Nem 

sempre recorri a esta ferramenta, então foi possível comparar a dificuldade que 

é fazer uma avaliação em tempo real e com acesso a imagens. De facto faz toda 

a diferença e é uma mais-valia para o professor. 

A avaliação em Educação Física é tão importante como em qualquer outra 

disciplina e isso foi uma mensagem que batalhei para transmitir à minha turma 

residente. Infelizmente tive situações no início do ano em que alguns alunos 

faltaram à aula de avaliação sem dar qualquer justificação plausível e com o 

conhecimento de que iriam ser avaliados. Claramente essas atitudes foram 

punidas na parte que concerne aos comportamentos e atitudes. Os alunos 

tinham a possibilidade de realizar a avaliação noutra altura caso avisassem 

antecipadamente ou apresentassem uma justificação válida. Foi necessário 

incutir esta noção de responsabilidade na turma. Apesar disso, a apreciação da 

parte prática dos alunos que não faziam a avaliação não era comprometida. A 

avaliação não é fruto de apenas um dia por período, mas sim de todo o conjunto 

de ações e comportamentos tidos por um aluno ao longo da unidade temática. 

Não era difícil classificar os alunos pois pelo trabalho que faziam nas aulas eu 

tinha a perceção das suas competências. 
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Testes Escritos 

 

 
Os testes escritos faziam parte da avaliação dos alunos. Apesar de fazer parte 

da minha função realizar testes escritos não estava de acordo com a sua 

existência. Especialmente quando as unidades temáticas eram extremamente 

curtas e os alunos pouco tempo tinham para exercitar e consolidar as 

aprendizagens, não julgo que seja uma opção sensata. Os testes retiraram 

tempo de exercitação motora para colocar os alunos sentados. 

Os testes incidiam única e exclusivamente nos conteúdos que eram lecionados 

nas aulas, por isso era absolutamente fulcral que os alunos estivessem atentos 

à prática. Assim, os testes não eram realizados para penalizar os alunos, mas 

sim para saber se realmente estes tinham estado concentrados nas aulas e se 

tinham percebido o objetivo e intencionalidade das situações de aprendizagem. 

As aulas de aplicação de teste escrito foram peculiares, pois envolveram um tipo 

de controlo sobre a turma diferente do habitual. 

“ O controlo da turma, de certo modo é mais simples pois os alunos não estão em 

movimento. Por outro lado, exigiu que a colocação dos alunos fosse bem 

pensada para não causar qualquer tipo de constrangimento durante o teste. A 

minha postura e posicionamento foram também um aspeto relevante, pois foi 

necessário, que durante os vários momentos conseguisse ter toda a turma no 

meu campo visual. Claro que o controlo era mais facilitado se os discentes 

estivessem dispostos num ambiente real de sala de aula, a realizar o teste 

sentados nas cadeiras e com mesas próprias para o momento. O facto de 

estarem completamente espalhados pelo espaço e deitados dificulta a tarefa. No 

entanto, temos de nos adaptar às condições que temos ao nosso dispor. A maior 

dificuldade que senti nesta tarefa foi controlar a turma, enquanto esclarecia 

algumas dúvidas individuais e os alunos que iam acabando o teste. A estratégia 

que adotei para o segundo caso, foi pedir que os alunos que entregassem a 

prova se deslocassem para a parede junto de mim de modo a poder estar atenta 

a quem ainda estivesse em posse da mesma.” (Reflexão Aula, 14/12/2016, turma 

residente) 
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Concluo este tema, reforçando a ideia de que a Educação Física é uma disciplina 

de excelência que preza pelo ensino através da corporalidade. Na minha 

perspetiva, a aplicação de testes escritos significa um passo em direção à 

teorização típica do ensino atual e um passo mais longe da corporalidade. 

 

 
A Autoavaliação 

 

 
Segundo Carrasco (1985), a autoavaliação consiste no juízo de valor feito pelo 

aluno relativamente ao seu rendimento ao longo de um ciclo de ensino. 

É através deste processo que o aluno analisa o seu percurso, se consciencializa 

dos seus progressos e insucessos e se situa relativamente aos objetivos de 

ensino. 

A autoavaliação é uma via promotora da autonomia dos alunos, pois é um 

processo de responsabilização. Rosado et al. (2002) referem-se à autoavaliação 

como uma metodologia ativa, onde o aluno tem o direito a participar. 

Assim, esta forma de avaliação constitui um papel fulcral na formação do aluno. 

A autoavaliação deu-se na última aula de cada período letivo. Os alunos 

preenchiam atrás do teste as notas que julgavam ser merecedores às várias 

modalidades que tinham sido lecionadas e no fim colocavam a nota final 

ponderando o domínio sócioafetivo e cognitivo. 

Depois de apontadas, as notas eram discutidas entre mim e o aluno havendo a 

possibilidade de argumentação de ambas as partes. 

De facto, o processo de discussão avaliação foi ótimo para que os alunos se 

apercebessem da transparência do processo e até para esclarecer certas 

dúvidas a respeito das suas notas e dos objetivos que cumpriram ao longo do 

ciclo, nas várias modalidades. 

Infelizmente o tempo dedicado a esta forma de avaliação foi escasso. Mas sem 

dúvida que o diálogo que se promoveu neste momento foi valioso para a 
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consciencialização dos alunos e para eles compararem as suas perceções aos 

factos. 

Para mim foi importante para comparar os valores que constavam na grelha de 

avaliação com a classificação proposta pelos discentes e averiguar a 

compatibilidade dos resultados e quiçá retificá-la. 

 

 
4.2 Área 2: Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

4.2.1 Participação na Escola 

 
 
 

Matos (2015a) refere que a participação no meio escolar diz respeito às 

atividades não letivas realizadas pelo estudante-estagiário. Estas atividades 

visam a integração do mesmo na comunidade educativa. 

O contacto com o meio contribui para o conhecimento do mesmo e para o 

desenvolvimento de sinergias essenciais para o desempenho da função 

docente. A participação na escola pode passar pela presença ativa em atividades 

tais como no desporto escolar, em visitas de estudo, em eventos da escola, em 

torneios desportivos, entre outras. 

No EP “ (…) a aprendizagem é concebida como primordialmente ativa, 

experiencial e indutiva e, por essa mesma razão, deverá passar pelo contacto e 

manipulação direta da realidade.” (Caires, 2001, p. 20).Como tal, o estudante- 

estagiário deve promover formas de relacionamento com o contexto e explorar 

as relações existentes entre o meio e a comunidade. Só assim poderão ser 

reunidas as condições necessárias para uma prática de qualidade. 
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4.2.1.1. Desporto Escolar- Duas Experiências Invulgares 

 
 
 

“A viagem da Sementinha” 

 

 
A minha jornada no âmbito do desporto escolar foi pouco comum. A escola 

cooperante proporcionou-me três opções: natação, dança e desporto adaptado. 

Surgiu, porém, um projeto novo que estava a ser desenvolvido em parceria com 

uma professora de Educação Física (especializada na área da Educação 

Especial) e uma professora de língua Portuguesa, que tinha como sua atividade 

de lazer, o teatro. 

O projeto estava ligado às atividades motoras rítmicas e expressivas com 

crianças e adolescentes, com necessidades educativas especiais. Não vou 

negar que manifestei prontamente um interesse elevado nesta atividade 

extracurricular. Para além de poder aprofundar o meu conhecimento num 

assunto tão delicado que é a deficiência, podia conciliá-lo à minha paixão pela 

dança e pelas artes. 

Esta atividade teve um caráter invulgar, uma vez que não houve lugar a torneios 

nem ideais ligados ao rendimento desportivo, como a competição. Mas tal como 

no desporto escolar regular foram traçadas metas e objetivos. 

A finalidade da atividade consistiu em capacitar os alunos com noções básicas 

de corporalidade e movimento, com o intuito de se tornarem aptos para 

realizarem uma pequena representação de teatro musical no final do ano letivo. 

De acordo com Caldas (2006, p. 43) “o desporto escolar deve ser parâmetro para 

a educação e sociabilização das crianças e adolescentes (…) ”. Apesar de a 

atividade não ter apresentado um caráter tradicional de desporto escolar 

assentou em alguns dos seus valores educativos e de interação com os outros. 

Alunos com necessidades educativas especiais necessitam de ter experiências 

pedagógicas diferentes daquelas que são praticadas por alunos sem as suas 

limitações. Sanches (1995) afirma a importância de promover o desenvolvimento 
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dos alunos com limitações, utilizando o seu potencial físico, intelectual, estético, 

criativo, emocional, espiritual e social. Assim, garantiu-se a prática de uma 

atividade extracurricular baseada em alguns dos fundamentos do desporto 

escolar, mas que por outro lado distanciava-se do conceito de competição e dava 

lugar a um conceito mais artístico. 

Segundo Morris e Schulz (1957), a arte permite a liberdade de expressão e um 

tipo de desenvolvimento da criatividade que não se encontra em outras 

atividades desportivas. As autoras revelam que a arte permite que as crianças 

com deficiência aprendam a explorar o seu corpo de uma forma menos 

estruturada. 

Ao longo das sessões trabalharam-se aspetos para os alunos desenvolverem a 

sua consciência corporal, a coordenação motora: através de exercícios musicais, 

trabalhando as diferentes partes do corpo; através de exercícios respiratórios e 

de reconhecimento do movimento; jogos com recurso à música. Para além do 

trabalho corporal foram também desenvolvidas capacidades para melhorar a 

projeção de voz dos alunos, através da leitura de certos excertos e através de 

músicas cantadas. 

Nordoff e Robbins (1975) esclarecem que este tipo de trabalho junto de jovens, 

com necessidades educativas especiais, incute-lhes valores de empenho, 

responsabilidade e cooperação. Em acréscimo os autores falam sobre o 

sentimento de satisfação e desenvolvimento de confiança. Através da 

representação os alunos desenvolveram a sua concentração e articulação das 

palavras e a projeção vocal. A expressão rítmica foi essencial para o trabalho de 

coordenação dos movimentos com a música e no trabalho da sensibilidade 

musical (noção de tempo). Os resultados não apareceram de imediato e não se 

manifestarem em todos os alunos, mas foi surpreendente o progresso de alguns. 

O grupo de dez alunos que participava na atividade manifestava diferentes 

limitações, a diversos níveis (Paralisia Cerebral, Síndrome de Down, Autismo, 

entre outras deficiências). Assim, não podia esperar que todos progredissem da 

mesma forma. Cada um tinha um ritmo de aprendizagem bastante diferente dos 
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restantes elementos do grupo. Alguns mostravam uma capacidade enorme para 

executar tudo o que lhes era proposto e desses era exigido mais. Outros não 

tinham reações significativas aos estímulos. Nestes casos aprendemos a 

relativizar a grandeza dos atos humanos. Para uns não podemos esperar menos 

do que saberem cantar uma música do princípio ao fim, e que depois disso se 

desloquem para um determinado espaço e verbalizem um verso. De outros 

alunos, um simples bater com o pé no chão, ou um sorriso ao fim de um ano 

letivo de trabalho é uma satisfação enorme. 

A minha participação nesta atividade foi ótima para a minha formação, tanto 

profissional como pessoal. 

Profissionalmente aprendi a respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos 

alunos e a relativizar o seu sucesso/insucesso. Aprendi a tratar estes alunos de 

forma diferente, não porque possuem algum tipo de incapacidade, mas porque 

como todas as turmas exigem um tratamento específico e adequado às suas 

condições. E por fim, apercebi-me naturalmente que não podemos facilitar nem 

ser demasiado condescendentes. Eles têm a noção da sua fragilidade assim 

como eu tinha, mas não podia deixar que eles tirassem partido disso em 

situações que não se justificavam. 

Pessoalmente esta experiência ajudou-me a ser uma pessoa mais tolerante. 

Houve situações que testaram verdadeiramente a minha paciência, mas tinha de 

compreender que estes alunos nem sempre são capazes de discernir o certo do 

errado. Tive de tolerar certas atitudes e comportamentos que noutras 

circunstâncias seriam motivo de punição. Esta experiência alertou-me também 

para o enorme sentido de responsabilidade que é trabalhar com estes alunos, 

uma vez que cada caso é um caso e temos de ter encontrar estratégias 

específicas para lidar com cada um deles. 

Gostaria de ter tido uma voz mais ativa no processo de construção da peça de 

teatro, mas tal não me foi possibilitado. No entanto, foi enriquecedor chegar ao 

final do ano letivo e perceber que a peça de teatro, realizada pelos alunos de 

necessidades educativas especiais, intitulada de “ A viagem da sementinha” foi 
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um sucesso e que o nosso trabalho teve repercussões positivas. Neste caso em 

particular, a sementinha transformou-se numa árvore linda. 

 
 

Clube dos Professores de Dança 

 

 
Outra atividade que surgiu como alternativa ao desporto escolar foram as aulas 

de dança a docentes da Escola Básica e Secundária de Águas Santas. 

Esta ideia partiu de alguns professores que já tinham reunido um grupo de dança 

no ano letivo anterior e queriam dar continuidade à atividade. Como a o projeto 

estava relacionado com a minha área (dança), o professor cooperante propôs- 

me essa atividade à qual aceitei de bom grado. Todas as terças-feiras, à hora do 

almoço, e quintas-feiras, em horário extracurricular, havia lugar a uma hora de 

dança no ginásio desportivo. 

Foi uma experiência inédita. Primeiro porque contactei com professores de 

diversas disciplinas para além da minha (professores de geografia, geologia, 

biologia, história, matemática, educação especial, educação visual). Foi 

gratificante conhecer e comunicar com pessoas especializadas em diferentes 

áreas disciplinares. Penso que esta atividade possibilitou uma integração mais 

capaz no meio escolar. A qualquer evento escolar que fosse (por exemplo visitas 

de estudo, baile de finalistas) conhecia sempre alguém e era reconhecida, sendo 

reconfortante por não me sentir excluída. O diálogo que se proporcionou com os 

docentes, a partilha de experiências, ideias, conhecimentos foi muito 

compensador. 

Em segundo lugar, foi uma situação que me fez desenvolver a capacidade de 

adaptação. O facto de nem todas as semanas os espaços desportivos estarem 

livres, testou a minha capacidade de tomada de decisões sobre pressão. 

Por último, estimulou a minha criatividade, ao preparar um esquema 

coreográfico para ser apresentado pelo grupo no jantar de natal de professores, 

na escola cooperante. 
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O grupo era sem dúvida excelente. Apesar do número de pessoas ir variando ao 

longo do ano letivo, posso afirmar que o grupo se revelou bastante coeso e 

animado. 

Os meus “alunos professores” demonstraram uma grande capacidade de 

assimilação e evolução ao longo do ano. Inicialmente mostravam bastante 

dificuldade em assimilar as coreografias, não tinham muita coordenação, 

manifestavam uma fraca relação com a música. Porém o treino auxiliou-os a 

melhorar significativamente estes aspetos e ainda permitiu que se divertissem a 

dançar. 

A relação de proximidade criada entre mim e os docentes foi bastante agradável. 

O grupo revelou uma preocupação constante em acompanhar as diferentes 

atividades em que estive inserida, como: a aula solidária que realizei, para que 

alunos de uma turma de décimo segundo ano angariassem fundos para irem à 

Dinamarca; os jantares organizados para convívio do grupo; e os ensaios extra. 

A minha passagem pelo desporto escolar foi uma experiência invulgar mas 

extraordinária. Possibilitou-me intervir com grupos muito diferentes a todos os 

níveis. Foi uma boa prática complementar à ação pedagógica propriamente dita. 

Se por um lado a lecionação da disciplina de Educação Física me permitiu lidar 

com crianças e adolescentes, o desporto escolar (ou atividades 

extracurriculares), permitiram-me aprender a lidar com alunos portadores de 

algum tipo de deficiência e adultos. Foi sem dúvida um ano de conhecimento 

aprofundado de todas as minhas capacidades e alguns traços de personalidade 

que desconhecia. 
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4.2.1.2. Participação em Atividades de Relacionamento com a 

Comunidade Escolar 

“Corta-Cadeiras” Escolar 

 
 

 
O corta-mato escolar foi a primeira participação do NE numa atividade desportiva 

escolar. Como tal as expectativas eram bastante elevadas. 

O NE participou com o intuito de colaborar com os professores responsáveis pela 

organização do evento. As nossas funções passavam por encaminhar os 

participantes para a meta de chegada, de forma ordenada, quando se 

aproximavam do final do percurso. Estávamos igualmente responsáveis por 

registar os resultados obtidos pelos discentes. 

Infelizmente, por questões burocráticas, o percurso teve de ser alterado e não 

foi possível utilizar o espaço exterior à escola. Como havia descrito na 

caracterização da instituição, a mesma tem pouco espaço para a prática de 

atletismo. Assim, a alternativa passou por criar um percurso desenhado por 

cadeiras, que se encontravam unidas por fitas de sinalização. As condições para 

a realização do corta-mato foram mínimas e na minha opinião desadequadas, 

até por questões que comprometiam a segurança dos alunos. Uma vez que a 

escola não reunia as condições favoráveis para a realização deste evento, a 

minha sugestão passava por realizar o evento num parque urbano que existe 

perto da escola. Apesar de acarretar dificuldades a nível de deslocamento dos 

alunos e outros cuidados acrescidos, penso que podia ter sido uma hipótese 

razoável. O espaço seria mais apelativo e até mais motivador para os alunos. No 

entanto, é de destacar que o cenário não comprometeu o entusiasmo dos 

participantes. 

Entre os participantes, dez deles faziam parte da turma partilhada do sexto ano, 

que estavam sobre minha responsabilidade na altura em que ocorreu o corta- 

mato. Foi inexplicável o sentimento de nervosismo e orgulho que senti por 

aqueles “pequenitos”. Simultaneamente foi gratificante verificar que alguns 
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seguiram os conselhos que fui salientando ao longo das aulas, enquanto que 

outros mal escutaram o sinal de partida desataram a correr sem medir as 

consequências. 

O sexto ano competiu juntamente com o sétimo ano. Mesmo assim conseguiram 

ficar bem classificados, sendo que um aluno obteve o segundo lugar e três 

alunos ficaram entre os dez primeiros. 

Foi sem dúvida um evento cheio de surpresas, que acabou da melhor forma. 

Culminou com o primeiro almoço de grupo de Educação Física, que foi 

importante para o fortalecimento de ligações com os professores da nossa 

disciplina. 

 
 

Torneios- Basquetebol, Futebol, Voleibol e Andebol 

 
 

 
Os torneios tiveram lugar no início e fim do segundo período letivo. 

 
Devido à complexidade, gestão de conflitos e espaços, o grupo de Educação 

Física tem distribuído há algum tempo a competição das modalidades por ciclos 

de ensino. Isto é, na modalidade de basquetebol podem inscrever-se alunos do 

segundo e terceiros ciclos, o futebol é apenas para o segundo ciclo, o voleibol é 

organizado para o segundo ciclo e ensino secundário e o andebol somente para 

o ensino secundário. 

Adicionalmente, a competição era organizada por escalões para promover uma 

competição justa e equilibrada. 

O primeiro torneio a ser realizado foi o de basquetebol. Durante os jogos 

desempenhei a função de árbitra, ou fiquei encarregue de realizar os registos de 

jogo. O torneio correu bastante bem, sem grandes conflitos ou percalços. 

Contrariamente ao que estava à espera não desgostei de arbitrar os jogos, uma 

vez que geralmente os alunos acatavam bem as minhas decisões. Foi bom para 

rever alguns gestos de sinalética do basquetebol, que por vezes são esquecidos 
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por não serem postos em prática durante um longo período de tempo. A única 

situação que no meu entender poderia ter sido retificada, foi a inibição da regra 

de lançamento livre. Julgo que tenha sido uma falha que podia ser melhorada no 

futuro. O facto de não serem marcadas penalizações com direito a lances livres 

fez com que houvesse vantagem em cometer faltas ao jogador que se 

encontrava em ato de lançamento. A situação revelou-se bastante injusta para o 

individuo que estava a lançar, pois podia perder uma oportunidade de finalização 

e era obrigado a repor a bola pela linha lateral ou final. Penso que seria este o 

detalhe a corrigir no futuro em prol da melhoria da atividade. 

Em seguida veio o torneio de voleibol. De facto o nível de jogo apresentado pela 

maioria dos alunos era bastante fraco. Existia pouca sustentação de bola, tanto 

no terceiro ciclo como no ensino secundário, por isso tornavam-se jogos bastante 

aborrecidos. As formas de jogo estabelecidas foram o 4x4 e o 6x6 (para o 

terceiro ciclo e secundário, respetivamente). Apesar de ter entendido que um dos 

objetivos destes torneios era, proporcionar um ambiente próximo da competição 

real, não se pode esquecer que aqueles alunos apresentam também dificuldades 

reais. Muitos dos alunos não estavam preparados para jogar 4x4, muito menos 

fazer um jogo com o número oficial de jogadores em campo. Como o 

desempenho dos alunos era fraco, a minha sugestão seria realizar um torneio 

de duplas e permitir no máximo o 4x4 para as turmas de secundário. As formas 

de jogo selecionadas foram bastante complexas e requeriam um entendimento 

do jogo que os alunos não possuíam, a começar pelas regras. Também, neste 

aspeto os jogos foram mais difíceis de arbitrar, porque por vezes os discentes 

revoltavam-se pelas decisões de arbitragem, pois não tinham conhecimento das 

regras e tinha de as explicar. Por exemplo, no jogo de 4x4 muitas equipas não 

sabiam como realizar a rotação dos jogadores e escolhiam os lugares que lhes 

convinha, ou então o jogador de zona um vinha à frente atacar acima do nível da 

tela, entre outras falhas. Apesar de tudo os alunos gostavam de jogar em 6x6 e 

foi notória a sua satisfação. Inclusive a minha turma residente, participou com 

duas equipas (feminina e masculina) e apesar de não terem tido um desempenho 

exemplar ficaram satisfeitos pelo facto de terem experimentado aquela forma de 

jogo. Foi, por isso, mais um bom momento que se proporcionou aos alunos e 
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aos professores do grupo de Educação Física que ainda se disponibilizaram para 

jogar alguns sets. O companheirismo demonstrado pelos professores foi mais 

uma vez de realçar e foi sem dúvida um momento de descontração que irei 

recordar com muito carinho. 

Com o final do segundo período chegou o torneio de futebol, que como não 

poderia deixar de ser teve uma adesão bastante elevada. O pavilhão foi dividido 

em três espaços e jogou-se em 4x4. Mais uma vez a turma partilhada mostrou o 

seu interesse e levou duas equipas para a competição. Infelizmente não 

conseguiram atingir os resultados que pretendiam, em parte porque jogaram 

contra alunos mais velhos que eles. O facto de os escalões de competição 

estarem definidos através dos anos escolares faz com que turmas com alunos 

repetentes tenham vantagem em relação a turmas com discentes não 

repetentes. Em alguns casos alunos com quinze anos de idade jogaram contra 

alunos de doze anos e claro que o porte físico e a compreensão tática dos mais 

velhos comparativamente aos mais novos fizeram a diferença. Como é óbvio, 

as questões dos escalões na escola são complicadas de gerir. Por um lado não 

é justo que haja esta divisão por ano letivo, pois é um pouco irreal. Mas definir 

escalões por idades ia criar uma grande confusão, uma vez que há torneios 

que são limitados a determinados ciclos de ensino. Como em tudo existem 

sempre pontos positivos e negativos. A problemática dos escalões é uma 

questão pertinente, mas talvez pouco importante para o objetivo que se quer 

alcançar neste tipo de torneios, que passa pela promoção de estilos de vida 

saudáveis, promoção da prática desportiva e convívio entre os alunos. Apesar 

destas pequenas lacunas os alunos acabam sempre por recordar os aspetos 

positivos, os momentos de união, a diversão e as bancadas cheias. 

O último torneio, que foi apenas direcionado para o ensino secundário, foi o de 

andebol. Devido ao contacto físico característico do jogo optou-se por ser um 

professor específico daquela modalidade e atletas a arbitrar. Por esse motivo, a 

minha função e dos restantes professores passou apenas por cronometrar os 

tempos de jogo e apontar os resultados. O facto de o torneio ser de 7x7 fez com 

que houvesse apenas um jogo de cada vez. Isso facilitou bastante a organização 
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do evento. Na minha opinião o torneio correu com bastante tranquilidade. O nível 

de jogo foi heterogéneo no início, mas começou a ficar equilibrado à medida que 

as equipas iam sendo eliminadas. O facto de existirem dois clubes de andebol 

próximos da escola e esta ser uma modalidade forte daquela zona, fez com que 

o nível de jogo não fosse demasiado baixo e por isso tenha concordado com a 

forma de jogo adotada. No entanto, na minha perspetiva, penso que este torneio 

devia abranger os restantes ciclos de ensino, especialmente por ser uma 

modalidade típica da zona e até ser bom para promover a mesma e atrair os 

alunos para a sua prática. 

Os quatro torneios realizados pelos professores pertencentes ao grupo de 

Educação Física tiveram as suas lacunas, evidenciaram-se mais pelos aspetos 

positivos. A adesão em todos os torneios foi grande, o espírito vivenciado pela 

comunidade educativa foi ótimo. Foi bom não só para os praticantes mas 

também para os colegas de turma e para os professores das outras disciplinas 

que se dirigiram ao pavilhão para acompanharem os eventos desportivos e 

proporcionarem uma experiência diferente aos seus alunos. Também para nós 

professores da disciplina de Educação Física foram momentos que apesar de 

serem acompanhados com alguma ansiedade acabaram por compensar. Os 

torneios permitiram que o grupo de Educação Física se conhecesse e relaciona- 

se como uma verdadeira comunidade de prática. 

 

 
Badescas 

 
 

O badescas foi uma atividade desenvolvida por mim e pelos meus colegas de 

NE, com a colaboração dos restantes professores do grupo de Educação Física. 

Inicialmente foi-nos proposta a realização de uma atividade que envolvesse a 

comunidade educativa e que fosse promotora da prática desportiva e hábitos de 

vida saudáveis. Divagamos na tentativa de encontrar algo que fosse satisfatório 

para nós e para a comunidade escolar. Pretendíamos também proporcionar uma 

experiência diferente, que não fosse comum na escola e que possibilitasse 
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outras oportunidades aos alunos e restantes alunos. Decidimos, então, realizar 

um torneio de badminton. 

Para garantir o sucesso do torneio delineamos um plano bastante meticuloso 

para garantir as condições necessárias à sua realização. A angariação de 

patrocínios foi imprescindível para alcançar certos objetivos a que nos tínhamos 

proposto. Tanto os patrocínios monetários como os bens alimentares 

disponibilizados pelas entidades patrocinadoras, possibilitaram-nos a 

organização de um evento completo e agradável a vários níveis. 

Com o dinheiro angariado foi possível comprar materiais novos e em quantidade 

satisfatória, como volantes de badminton que se encontravam bastante 

degradados dando a possibilidade à escola de usufruir deles após a 

concretização do torneio. Os patrocínios monetários permitiram ainda a compra 

de materiais variados como afita cola para marcar os campos de badminton e 

materiais para a construção de prémios para os três primeiros lugares de cada 

escalão, bem como a conceção de t-shirts para os respetivos vencedores, staff 

e organização do evento. 

Os bens alimentares disponibilizados pelas várias entidades patrocinadoras 

facilitaram a distribuição de lanches e águas para os participantes do torneio e 

espectadores. 

Organizar o torneio de badminton foi um trabalho muito árduo. A procura de 

entidades que apoiassem a realização do evento; a inscrição das equipas via 

plataforma online; a medição do pavilhão desportivo e idealização dos campos 

(que não tinham qualquer tipo de marcação); a construção dos quadros 

competitivos; a compra dos materiais, a construção dos prémios; a montagem 

dos equipamentos e materiais necessários (como os campos, os marcadores, as 

redes, o projetor para afixação de resultados e alerta de jogos, o microfone, entre 

outros); o confeção e distribuição dos lanches; foram algumas das tarefas com 

as quais o NE se deparou. Porém o espírito de equipa, o companheirismo e a 

boa disposição foram valores que acompanharam o nosso trio durante todo o 

processo organizativo e mostraram-se fulcrais para o êxito do evento. 
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O torneio foi inovador, não só porque na escola nunca se constou a realização 

de um evento relacionado com a modalidade de badminton, mas também porque 

para além de poderem participar os alunos, os professores e funcionários 

também poderiam inscrever-se e competir na respetiva categoria. 

A adesão por parte dos alunos foi a espectada, isto é, as vagas foram totalmente 

preenchidas. Infelizmente a adesão por parte dos professores e funcionários foi 

mais baixa. Para além de alguns elementos do grupo de Educação Física, só um 

professor do primeiro ciclo do agrupamento fez questão de se inscrever. 

Compreendemos que seja complicado para a restante comunidade educativa 

participar neste tipo de atividades, pois a data do torneio coincidiu com a época 

normal de aulas, por isso os professores e funcionários salvo algumas exceções 

não estão dispensados das aulas e do seu trabalho. Por outro lado, talvez este 

ato tenha permitido abrir mentalidades na escola e talvez no futuro se verifique 

a liberalização dos professores nestas ocasiões, para que possam participar nas 

atividades. 

No seguimento da ideia anterior, ao contrário dos outros torneios desportivos, 

que se realizaram nas semanas antecedentes às pausas letivas, o badescas 

concretizou-se num dia letivo normal. Este facto limitou o número de 

espectadores nas bancadas. Enquanto que nos outros torneios as aulas foram 

geralmente de cariz livre e informal, o que levou os professores a deslocarem- 

se com as suas turmas ao pavilhão para assistirem aos eventos desportivos, no 

badescas apenas os alunos que não tinham aulas ou estavam em intervalo 

poderiam vir assistir sem qualquer penalização. Assim, o número de 

espectadores não foi tão elevada como nos outros torneios, mas ainda assim 

espectável. 

Apesar dos variados elogios do grupo de Educação Física, das palavras de 

agrado proferidas pelos professores, alunos e funcionários e do nosso próprio 

reconhecimento do êxito do torneio, destaco alguns aspetos que podiam ter sido 

melhorados, entre os quais a questão do jogo de pares no segundo e terceiro 

ciclos e a formação relativa às regras do jogo. 



130 
 

O torneio contou com dois tipos de categorias distintas de jogo: individual e 

pares. O jogo de pares foi praticado pelos alunos do quinto ao oitavo ano de 

escolaridade e o jogo de cariz individual praticado pelos alunos do nono ao 

décimo segundo ano de escolaridade, assim como os professores e 

funcionários. Esta divisão permitiu que uma maior porção de alunos pudesse 

participar e realizar um número considerável de jogos. Na minha opinião o jogo 

de pares, na modalidade de badminton, é demasiado complexo para ser aplicado 

nas escolas e discordo da sua execução, particularmente nos ciclos em que 

foram implementados neste torneio. Porém, uma vez que o segundo e terceiro 

ciclos mostraram ter uma adesão maior às atividades desportivas, esta foi a 

única solução encontrada para permitir um maior número de participantes. 

A segunda crítica está relacionada com o desconhecimento que alguns 

professores e alunos manifestaram nas regras do jogo de badminton, 

especialmente na categoria de pares. Confesso que estava nos planos inicias do 

NE fazer a compilação das regras principais do jogo numa folha e juntar aos 

marcadores de campo improvisados (Anexo 3), no entanto no decorrer do 

processo a tarefa foi esquecida. Apesar de ter sido feita uma reunião inicial com 

os professores do grupo de Educação Física antes do início do torneio (pois 

estes estavam encarregues das funções de arbitragem dos jogos), ao longo do 

torneio foram várias as dúvidas e as questões que os mesmos nos colocaram 

por desconhecimento ou esquecimento das normas. Desta forma, a realização 

de um folheto com as regras principais do jogo tinha beneficiado o torneio. 

Mais uma vez tanto os alunos da turma partilhada, como da minha turma 

residente participaram. Inclusivamente uma das minhas alunas da turma 

residente obteve um honroso primeiro lugar. A restante turma foi apoiar, o que 

revelou uma forte adesão dos alunos à modalidade e respeito pela prática 

desportiva. 

O torneio contou ainda com a participação especial dos alunos de educação 

especial, que realizaram quatro jogos e também foram premiados pela sua 

presença. 
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O NE ficou muito agradecido por toda a disponibilidade e ajuda prestada pelos 

funcionários, alunos de turismo, professores do grupo de Educação Física e pela 

presença do diretor da escola, do professor cooperante e da professora 

orientadora. 

 
 

Visita de Estudo a Mafra 

 

 
“Deveria isto bastar, dizer de alguém como se chama e esperar o resto da vida 

para saber quem é, se alguma vez o saberemos, pois ser não é ter sido, ter sido 

não é será, mas outro é o costume, quem foram os seus pais, onde nasceu, que 

idade tem, e com isto se julga ficar a saber mais, e às vezes tudo.” (Saramago, 

1982, p. 98) 

Se julgamos que conhecemos os nossos alunos só porque os “forçamos” a 

preencher uma ficha biográfica no início do ano, ou porque convivemos cento e 

cinquenta minutos semanais com eles, em contexto de aula, estamos 

redondamente enganados. 

“Os alunos mantidos tranquilos na sala, formam um todo aparentemente 

homogéneo a cujo conhecimento é difícil aceder. Porém, libertos pelo toque da 

campainha, transformam-se também numa saudável torrente fervilhante de uma 

energia que estava oculta, porque reprimida. As suas características 

manifestam-se então de uma forma bem explícita, abrindo-se, oferecendo-se à 

possibilidade de se deixar conhecer.” (Cortesão, 1998, p. 2). 

A verdade é que condicionamos o comportamento dos discentes nas nossas 

aulas e orientámo-los para caminhos que pré-estabelecemos. Para além disso, 

há muito pouco tempo para conhecer os alunos e para desenvolver meios 

criativos. Assim, o perfil do aluno passa-nos um pouco ao lado. 

Neste sentido, quando tomei conhecimento de que a minha turma iria participar 

numa visita de estudo ao Convento Nacional de Mafra, pedi para acompanhar a 

mesma. 
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Foi uma experiência muito gratificante. Primeiro porque foi como um reviver de 

emoções passadas. Era como se eu ainda estivesse no secundário, só que desta 

vez não fui sentada nos lugares do fundo da camioneta. Depois porque nunca 

tinha visitado o convento e sendo uma amante de história, fascinou-me rever 

certos assuntos e aprender novos. 

Apreciei bastante a exposição realizada pela guia que nos acompanhou. A guia 

realizou uma integração histórica da obra do Memorial do Convento, fazendo a 

distinção entre a factualidade histórica versus imaginária. Neste âmbito achei a 

visita muito interessante e útil particularmente para estudantes que iam realizar 

a prova nacional de português. Em último lugar, foi muito agradável conviver com 

a turma num ambiente fora de “sala” de aula. 

Foi surpreendente observar o comportamento dos alunos. Alguns mantém-se 

exatamente iguais àquilo que mostram ser nas aulas, outros são mais 

extrovertidos do que aparentam e outros mais inibidos. É fascinante ver a forma 

como se relacionam uns com os outros, sem as restrições impostas nas aulas, 

ver a cumplicidade dos grupos, as músicas que ouvem e o que comem. Bastou 

apenas um convívio fora do ambiente de aula para conhecer melhor os meus 

alunos. Cento e cinquenta minutos por semana não foram suficientes para me 

aperceber de certos detalhes dos meus discentes. Infelizmente tive pena por só 

me ter apercebido de certos pormenores no final do ano letivo. Essas 

características podiam ter sido importantes para a formação de grupos nas aulas 

ou mesmo até para melhorar a minha intervenção junto de alguns alunos em 

particular, caso tivesse reparado com mais antecedência. 

Durante a visita de estudo apercebi-me ainda de outro aspeto. Após quase um 

ano letivo em execução das funções de professora em paralelo com a minha 

atividade estudantil, ainda não era capaz de me posicionar num dos lados. Não 

senti que fazia totalmente parte do mundo dos professores, mas também não 

pertencia junto dos alunos. Senti que me conseguia conectar perfeitamente com 

os dois mundos, mas ainda assim estava num lugar diferente. Por um lado foi 

estranho, mas por outro espero nunca perder este lugar privilegiado em que 

posso ter o melhor de dois mundos. Comunicar e relacionar-me abertamente 
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com os professores, assim como com os alunos. Foi bom sentir que podia 

introrsar-me nos dois lados e manter uma ligação saudável. Foi um sentimento 

algo estranho, que contudo não deixou de ser agradável. 

 
 

Baile de Finalistas 

 
 

 
Uma das vantagens de ter tido uma turma no décimo segundo ano foi que, tanto 

eu como os meus alunos, eramos finalistas. Ambos estávamos prestes a 

terminar etapas importantíssimas das nossas vidas. Estávamos com uma lista 

de tarefas e deveres infindáveis para cumprir, sentíamos uma responsabilidade 

imensa, mas acima de tudo havia um sentimento de fugacidade e despedida. 

Mais uma jornada que terminava para eles e para mim. 

O baile de finalistas foi, portanto, um momento muito emotivo. Uma ocasião 

(in)formal de convívio entre alunos e professores. Um momento marcado pela 

elegância que um baile proporciona. 

Foi naquela noite que me apercebi que este ano de estudos/docência estava a 

chegar ao fim. Apercebi-me que tinha superado mais um desafio e que estava 

orgulhosa não só do meu caminho, como do percurso dos meus alunos e da 

relação que tinha construído com eles. 

Com o passar das horas chegou o momento das dedicatórias e da entrega de 

diplomas. Por essa altura, o ano passou todo diante dos meus olhos. Foi como 

se estivesse a reviver tudo numa milésima de segundo: as incertezas, os medos, 

o trabalho árduo, os sorrisos, os sermões, as gafes, o inesperado, enfim o 

sentimento de dever cumprido. 

Sem dúvida que o baile de finalistas foi o culminar de um ano pleno de aventuras. 

Se foi um ano perfeito? Não. A vida é feita de momentos imprevisíveis e a 

realidade nem sempre acontece da forma que nós expectamos. Por vezes não 

chegamos ao destino que planeamos. Isso não significa necessariamente que 
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algo não correu bem. Podemos ter chegado a outro lugar tão ou mais belo do 

que o que tínhamos programado. 

“Às vezes os melhores finais são os que nos surpreendem. Às vezes, os 

melhores são aqueles em que tudo acontece tal e qual como queremos que 

aconteça. Mas os finais absolutamente perfeitos são aqueles que se conseguem 

um pouco de ambas as coisas.” (Allen, 2014, p. 270) 

 
 

4.3 Área 3: Desenvolvimento Profissional 

 

 
De acordo com as normas orientadoras do EP, a área de desenvolvimento 

profissional “ (…) engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da 

vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, 

a colaboração e a abertura à inovação.” (Matos, 2015a, p.7). Então, deve partir 

do professor investir na sua formação contínua para ser capaz de suprimir certas 

lacunas na sua intervenção. O docente deve procurar atividades que o permitam 

manter-se atualizado e que sejam promotoras do seu desenvolvimento a nível 

profissional. 

Foram vários os momentos dedicados à formação profissional durante o ano de 

EP, quer nas sessões promovidas pela Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto, ou atividades extracurriculares. 

A elaboração do Projeto de Formação Individual, logo no início do ano letivo, foi 

uma tarefa essencial para me orientar no ano de EP. 

As sessões de ensino organizadas pela unidade curricular de EP, assim como a 

unidade curricular de Tópicos I tocaram em assuntos bastante pertinentes para 

a prática pedagógica. 

Por exemplo, nas aulas de Estética no Desporto foi incentivada a criação de um 

hipotético projeto, que posteriormente eu e os meus colegas de NE decidimos 

aplicar na escola cooperante. O “Aprender Deitado” (nome do projeto 
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desenvolvido) consistia na imitação de modalidades desportivas num plano 

horizontal (solo) (ANEXO 4). Através desta prática, a turma partilhada 

desenvolveu as suas noções espácio-temporais e participou num concurso 

organizado todos os anos na escola, o “Projeto +”. 

A aula de materiais autoconstruídos também foi bastante oportuna. A construção 

de materiais pode ser uma solução viável para escolas com poucos recursos e 

onde seja necessário improvisar equipamentos. Também as sessões de ensino 

se debruçaram sobre assuntos importantes para o decorrer da ação educativa, 

como nos sistemas de observação de aulas, gestão de conflitos, modelos de 

ensino, entre outros temas. 

No âmbito escolar decorreram outros momentos propícios à aquisição de 

saberes e competências que se desenvolvem em contacto com a profissão 

docente. A participação nas reuniões de grupo de Educação Física e de 

Conselhos de Turma foram fulcrais para um melhor entendimento das questões 

decisionais e burocráticas do ensino. Adicionalmente, a elaboração de atas 

relativas às reuniões de NE contribuíram para este aspeto. 

Para além das ações formativas intrínsecas ao EP. Procurei complementar a 

minha prática pedagógica com formação externa. 

Para compreender melhor os processos inerentes ao desporto escolar, optei por 

participar voluntariamente na organização dos Nacionais de Desporto Escolar, 

em Gondomar. Foram três dias intensos, onde em conjunto com um colega de 

curso fiquei responsável por gerir uma escola em Matosinhos e por fornecer 

apoio nos vários eventos desportivos que estavam a decorrer em três pontos 

específicos da cidade do Porto (Gondomar, Matosinhos e Maia). Foi uma 

experiência gratificante, por ter a oportunidade de contactar diretamente com 

professores de Educação Física que desenvolvem um trabalho fantástico e 

permitem que alunos de todo o país possam participar neste tipo de eventos. 

Paralelamente, tive o privilégio de acompanhar o desenrolar do campeonato de 

boccia, onde participaram alunos da Escola Básica e Secundária de Águas 

Santas, que se consagraram bicampeões nacionais. 
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O “Saber não ocupa lugar”7, por isso optei por participar na Convenção 

Multidisciplinar da Educação, no Multiusos de Gondomar. Este evento consistiu 

numa ação de formação promovida pela Câmara Municipal de Gondomar, onde 

foram debatidos diversos assuntos desde o desporto de alto rendimento, ao 

desporto escolar e práticas saudáveis como alimentação adequada. 

Para terminar, o projeto de investigação realizado foi um fator que desencadeou 

o meu interesse na área da investigação, no ramo da educação. O interesse nas 

práticas investigativas podem ser uma fonte preponderante para 

desenvolvimento profissional docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Provérbio popular português. 
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5 - O Clima Motivacional nas Aulas de Educação Física, de 

Alunos do 12º ano de escolaridade 

Resumo 
 

A obesidade associada a estilos de vida sedentários tem sido um dos principais 

problemas da sociedade atual. A prática de atividade física regular assume um 

papel preponderante na manutenção da qualidade de vida. Assim, a Educação 

Física deve preocupar-se com a criação de condições favoráveis e motivacionais 

para que os alunos desenvolvam o gosto pela prática de atividade física. O 

presente estudo pretendeu investigar o clima motivacional predominante nas 

aulas de Educação Física, nomeadamente a comparação entre alunos do sexo 

feminino e masculino. Paralelamente, procurou realizar uma comparação entre 

a orientação do clima motivacional e o grau de satisfação dos alunos nas aulas 

de Educação Física. A investigação assumiu métodos quantitativos, com recurso 

a dois questionários: o Questionário do Clima Motivacional Percebido no 

Desporto (PMCSQp; Fonseca, 2002) e o Questionário da Satisfação e 

Aborrecimento no Desporto (SBSQp: Fonseca, Biddle, 1996).A amostra contou 

com um número total de 154 (N=154) alunos do 12º ano da Escola Básica e 

Secundária de Águas Santas. Da totalidade da amostra 82 (N=82) indivíduos 

eram do sexo feminino e 72 (N=72) indivíduos do sexo masculino. Os resultados 

evidenciaram que a maioria dos discentes percecionaram um clima orientado 

para a mestria. Os resultados obtidos na comparação entre sexos não revelaram 

diferenças estatisticamente significativas sugerindo que ambos percecionaram 

um clima predominantemente orientado para a mestria. Verificou-se uma 

correlação positiva entre a orientação do clima para a mestria e a satisfação dos 

alunos nas aulas de Educação Física. Constatou-se a existência de uma relação 

positiva da orientação do clima para o rendimento tanto com a satisfação, como 

com o aborrecimento. Os valores para a correlação entre o clima motivacional 

com ênfase nos erros e o grau de satisfação e aborrecimento nas aulas não se 

mostraram conclusivos. 

Palavras-Chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; CLIMA MOTIVACIONAL; 

SATISFAÇÃO; JOVENS. 
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Abstract 
 

Obesity associated with sedentary lifestyles has been one of the main problems 

in today's society. The practice of regular physical activity assumes a leading role 

in maintaining the quality of life. Therefore, Physical Education should be 

concerned with creating favorable and motivational conditions for students to 

develop their taste for practicing physical activity. The present study intended to 

investigate the predominant motivational climate in Physical Education classes, 

namely the comparison between male and female students. At the same time, it 

was looking to make a comparison between the motivational climate orientation 

and the degree of student satisfaction in Physical Education classes. The 

research assumed quantitative methods using two questionnaires: the Perceived 

Motivational Climate Questionnaire in Sport (PMCSQP; Fonseca, 2002) and the 

Satisfaction and Anxiety Questionnaire in Sport (SBSQP: Fonseca, Biddle, 

1996). A total number of 154 (N = 154) 12th year students from the Basic and 

Secondary School of Águas Santas. Of the total sample 82 (N = 82) individuals 

were female and 72 (N = 72) were male subjects. Students were between the 

ages of 16 and 21. The results showed that most of the students perceived a 

mastery-oriented climate. The results obtained in the comparison between sexes 

do not reveal statistically significant differences suggesting that both perceived a 

predominantly mastery oriented climate. A positive correlation between the 

orientation of the climate for mastery and satisfaction of students in physical 

education classes was found. It was found that there is a positive relationship 

between the income climate and satisfaction as well as performance oriented 

climate and boredom. The values for the correlation between motivational climate 

with emphasis on errors and the degree of satisfaction and boredom in class were 

not conclusive. 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION; MOTIVATIONAL CLIMATE; 

SATISFACTION; YOUNG. 
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5.1 Introdução- Pertinência do Estudo 

 

 
No âmbito da Unidade Curricular do EP, integrada no plano curricular do 2º ano 

de Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, foi proposta a elaboração 

de um projeto de investigação que se debruçasse sobre uma temática útil para 

o desenvolvimento profissional do estudante-estagiário, nesta ultima etapa de 

formação inicial. 

Esta tarefa visa potenciar o interesse na área de investigação, que é importante 

para melhorar a perceção dos docentes face ao processo de ensino- 

aprendizagem e para melhorar as suas estratégias de intervenção junto dos 

alunos. 

A motivação é um domínio da psicologia que me despertou interesse desde 

cedo, uma vez que dificilmente um sujeito aprende se não se sentir motivado. 

Apenas um aluno motivado se envolve ativamente na sua aprendizagem e 

procura desenvolver as suas competências (Guimarães & Boruchovitch, 2004). 

Numa altura em que a sociedade se encontra cercada por tecnologias, enraizada 

a práticas sedentárias e numa época em que a se verifica uma crescente 

desvalorização pela disciplina de Educação Física nas escolas, interessou-me 

particularmente estudar o clima motivacional predominante nas aulas de 

Educação Física e a sua relação com o grau de satisfação dos alunos. Com 

efeito, experiências positivas nas aulas de Educação Física podem ser 

preditoras de uma prática de atividade física regular a longo prazo e uma arma 

no combate às práticas sedentárias. A escola como meio de excelência, deve 

intervir junto dos jovens e preocupar-se em consciencializar os discentes para 

estes problemas. 

O estudo começa com uma breve revisão da literatura que enquadra a 

importância da investigação no domínio da motivação na escola. Seguem-se os 

dados metodológicos da investigação e a descrição dos resultados obtidos.Por 

fim, discutem-se os resultados ditam-se as concluões da investigação. 
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5.2 Enquadramento Teórico 
 

Atividade Física e o Paradigma da Sociedade Atual 

 

 
Há bem pouco tempo o povo sustentava-se dos alimentos que cultivava e colhia 

das suas próprias terras. Num curto espaço de tempo, com todos os progressos 

verificados ao nível da tecnologia, o Homem passou a dispor de alimentos de 

elevada densidade calórica facilmente, sem ter que despender de tanta energia 

(Veríssimo, 2006). Os alimentos encontram-se atualmente nas prateleiras dos 

supermercados, prontos para serem consumidos sem qualquer esforço. 

Este desenvolvimento crescente das tecnologias fez com a nossa vida se 

tornasse cada vez mais sedentária e manifesta-se em muitas formas. Por 

exemplo, verificamos que há pouco mais de cinquenta anos as crianças se 

deslocavam essencialmente a pé para as escolas, hoje em dia poucos são os 

pais que não levam os seus filhos por meio automóvel. Os jovens brincavam na 

rua à “macaca”, à “apanhada” e saltavam à corda. A crescente urbanização e o 

aparecimento das novas tecnologias, como a televisão, os computadores e os 

telemóveis são algumas das causas que levaram ao desaparecimento das 

brincadeiras de rua e à aquisição de costumes mais sedentários por parte das 

crianças, jovens e adultos. 

De acordo com Blair e Morris (2009), a mecanização crescente no trabalho, a 

fácil obtenção de opções sedentárias atraentes nos tempos livres, o gasto 

energético fora do quotidiano associado à redução do volume de atividade física 

e ao aumento significativo do número de horas na posição sentado, são 

condições evidentes de uma grande ameaça para a saúde dos indivíduos e para 

a saúde pública em geral. Como podemos constatar na figura abaixo (Figura 1), 
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crianças com cerca de doze anos de idade, no nosso país, podem estar em 

média entre quatro a seis horas e quarenta minutos sentadas. 

Figura 1- Horário de uma turma do 5º ano da Escola Básica e 

Secundária de Águas Santas. 

 

Isto torna-se problemático quando tentamos combater o sedentarismo. As 

escolas não possibilitam aos seus discentes condições para que se tornem 

pessoas saudáveis no futuro. A verdade é que nestas idades os jovens passam 

o dia na escola, chegando a casa tarde e com trabalhos de casa para o dia 

seguinte, não sobrando tempo para que os indivíduos optem por atividades de 

lazer saudáveis. 

Estes fatores contribuem para o aparecimento de inúmeros problemas presentes 

na sociedade, como por exemplo a obesidade e doenças derivadas como a 

hipertensão arterial, hipercolasterolemia, diabetes, artroses e alguns tipos de 

cancro. (Veríssimo, 2006) afirma que o sedentarismo aliado aos excessos 

alimentares está na base das principais causas de morte nos países ocidentais. 

Assim, surge a necessidade de incutir estilos de vida saudáveis no seio da 

população por meio de promoção de uma dieta equilibrada e através de uma 

prática de atividade física regular. 

Atualmente os jovens são largamente afetados por esta conduta que realmente 

anuncia um futuro infeliz. As crianças começam desde cedo a ter problemas 

cardiovasculares sendo progressivamente afetados pela soma de más condutas 

adquiridas (Ruiz, 2016).Ou seja, assume-se que crianças com hábitos 
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sedentários vão crescer, tornando-se pessoas pouco ou nada ativas. Este tipo 

de comportamentos pode resultar em danos irreversíveis na saúde dos 

indivíduos afetando o seu bem-estar no presente e no futuro. 

Em Portugal, em crianças entre 7 aos 9 anos de idade, a prevalência da pré- 

obesidade e da obesidade é de cerca de 31,56%, sendo que as crianças do sexo 

feminino apresentam valores superiores às do sexo masculino (Sérgio et al., 

2005). Crianças com estilos de vida pouco saudáveis vão possivelmente tornar- 

se adultos com problemas graves de saúde. 

São muitos os benefícios associados à prática de exercício físico, não só no que 

diz respeito aos aspetos físicos, mas também a nível psicológico e social do 

indivíduo. A atividade física é importante no combate aos hábitos de vida 

sedentários, na prevenção de doenças não-transmissíveis e problemas 

associados ao envelhecimento, como o alzheimer, contribuindo igualmente para 

o sentimento de bem-estar da pessoa (Reiner et al., 2013). 

 

 
Magalhães et al. (2017) afirmam que a prática desportiva em jovens 

adolescentes pode ser decisiva para uma manutenção da atividade física 

regular. Sabendo que a atividade física é um instrumento poderoso no combate 

ao sedentarismo, os profissionais de desporto devem procurar adotar estratégias 

de modo a sensibilizar a população para este tipo de problemas emergentes na 

civilização. É imperativo alertar as pessoas para existência destas epidemias 

civilizacionais da modernidade e consciencializa-los dos benefícios da prática 

assídua de atividade física. 

Estes assuntos levantam questões relacionadas com o tipo de intervenção a ser 

feito nas escolas, nomeadamente na disciplina de Educação Física, de modo a 

prevenir o aparecimento destes problemas. 
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Importância da Educação Física Escolar 

 
 

A inatividade física é um dos principais problemas da nossa época e afeta não 

só a população adulta, mas também os mais jovens. Segundo Bento (2012),a 

obesidade associada à fraca expressão corporal constitui um dos principais 

problemas da saúde pública atual. Neste sentido, as atenções devem ser 

voltadas para programas vinculados ao propósito da educação para a saúde. 

A Educação Física é a única disciplina no meio escolar que se debruça sobre os 

assuntos da corporalidade e pode ser útil para solucionar esta epidemia, que se 

tem vindo a alastrar no século XXI. Como refere Vidal (2001), a escola deve ser 

vista como um meio de excelência de intervenção nesta área, uma vez que a 

generalidade da população tem acesso à prática desportiva através desta 

disciplina. 

A Educação Física deve preocupar-se com a transmissão de hábitos saudáveis 

e fazer com que os alunos integrem esses conhecimentos no seu quotidiano 

usufruam deles durante toda a vida. Esta disciplina tem como finalidades dotar 

os alunos de conhecimentos, competências, habilidades e confiança para serem 

fisicamente ativos para o resto da vida (Sallis et al., 2013). Nos Programas 

Nacionais de Educação Física, tanto do segundo ciclo como do ensino 

secundário, podemos constatar que a disciplina visa promover a prática de 

atividade física regular e assegurar a compreensão da sua importância como 

fator de saúde e componente cultural. É igualmente suposto que os alunos sejam 

capazes de relacionar o conceito de aptidão física com os fatores ligados a 

estilos de vida saudáveis, como o desenvolvimento das capacidades motoras, a 

alimentação, a higiene, entre outros (Bom et al., 2001; Jacinto et al., 2001) 

Muitos dos problemas que giram em torno da legitimação da Educação Física, 

no plano escolar, surgem na crença de que a disciplina se preocupa 

exclusivamente com o físico, com valores assentes na competitividade e em 

atividades de lazer associadas ao prazer. No entanto, a Educação Física tem de 

ser vista como uma disciplina que vai muito para além destes três aspetos. Para 
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Bento (1999) a disciplina deve ter em conta o desporto como forma específica 

de lidar com a corporalidade, enquanto sistema de comportamentos culturais 

marcados por normas, regras e conceitos socioculturais. A disciplina deve 

garantir a formação eclética dos alunos. Isto é, para além de despertar o 

interesse dos alunos para a prática de atividade física a longo prazo e com isso 

consciencializa-los para as questões de saúde, existe um conjunto de valores 

que podem ser trabalhados nas aulas e que são essenciais para o quotidiano. 

Por exemplo, o espírito de entreajuda e cooperação, de aperfeiçoamento e 

capacidade de resolução de problemas. 

Infelizmente têm-se assistido a uma crescente desvalorização da Educação 

Física em Portugal (a redução do número de horas da disciplina e do desporto 

escolar, a desvalorização da disciplina para a média de acesso ao ensino 

superior e em alguns casos a inibição do carácter obrigatório da disciplina, ou a 

sua inexistência). Há uma grande preocupação em torno das disciplinas centrais, 

na colocação de exames e em torno de um processo que equaciona o ensino ao 

milímetro, sem deixar espaço para o desenvolvimento das expressões corporais 

e criativas dos alunos (Batista & Queirós, 2015). A escola devia promover uma 

pedagogia das atividades físicas, mas em contrapartida verifica-se uma anti 

pedagogia desportiva e uma valorização de políticas sedentárias e a 

“aprendizagem do ficar quieto”, cultivando o gosto por hábitos pouco ativos (Cruz 

et al., 1998). O ensino deve ser repensado de forma a suprimir as necessidades 

fisiológicas dos alunos, aprovando um acréscimo do horário da atividade física 

em modo de compensação para as horas que os mesmos passam sentados. 

Para além do desinvestimento na Educação Física, verifica-se que a própria 

disciplina precisa de reformas ao nível do planeamento das modalidades e 

aplicação nas escolas. Os programas estão desajustados à realidade em parte 

porque as escolas carecem de materiais, espaços e tempo letivo para trabalhar 

os conteúdos com os alunos. Isto resulta numa lecionação deficitária das 

matérias e numa aprendizagem pouco significativa. Em muitos casos esta 

situação torna-se desmotivante para os discentes, que desde o quinto ao décimo 

segundo ano de escolaridade pouco acrescentam aos seus saberes. Por estes 
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e outros motivos a educação por intermédio da corporalidade nem sempre tem 

sido eficaz. 

É importante repensar restruturar o ensino da Educação Física. É necessário 

afirmarmo-nos como os agentes de educação imprescindíveis que somos. “Se 

tivermos em atenção que o perfil do dia-a-dia de cada criança se distingue 

também pela diferença de tempo gasto em atividade desportiva e que o grau de 

inclinação para esta é resultante do processo de socialização; se a escola ignorar 

este facto e não fizer nada para criar uma atmosfera que motive para a prática 

desportiva os alunos mais fracos e carenciados em termos corporais e motores; 

se habituar estes à permanência no insucesso, na desilusão, na frustração, na 

resignação, marginalização e exclusão; se favorecer atitudes de subvalorização 

da Educação Física, de recusa e saída do desporto, então não surpreenderá que 

os jovens apresentem níveis baixos de aptidão e saúde.” (Bento, 2012, p.5). 

 
 

Psicologia e a Motivação 

 

 
A psicologia é definida como a ciência do comportamento. O seu estudo assenta 

na interpretação do conhecimento sustentado em pressupostos da evidência e 

da lógica, relativamente aquilo que os organismos fazem, como agem e o que 

experimentam (Kendler, 1974).De acordo com Gleitman (1993) a investigação 

neste domínio converge com vários ramos como por exemplo a biologia e as 

ciências sociais, nomeadamente a antropologia e sociologia. O autor acrescenta 

ainda que alguns dos comportamentos estudados dizem respeito a animais ou 

homens, uns estão ligados à experiência consciente ou a atos involuntários, 

outros sobre problemáticas isoladas ou reações em grupo. 

Também no desporto o estudo do comportamento humano assume uma elevada 

importância, de maneira a interpretar e solucionar certos fenómenos que surgem 

em determinado momento na carreira de um atleta ou equipa. 

A motivação é um dos temas investigados na psicologia, nomeadamente na 

psicologia do desporto. Para Roberts (2001) o processo de motivação assenta 
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em primeira instância nas qualidades dos indivíduos. Isto é, apesar do poder que 

o meio tem em moldar os humanos, a motivação é essencialmente influenciada 

pelas características individuais de cada um em contacto com o meio. Em 

segundo lugar, o processo é orientado para o futuro, uma vez que o sujeito é 

capaz de antecipar e prever os eventos e derivadas consequências. Esta parte 

do processo é a base de formação de opiniões, que vão preparar o indivíduo 

para atingir objetivos desejáveis. Por último, o autor refere que este processo 

motivacional é avaliativo. Ou seja, a pessoa define os seus objetivos segundo 

critérios autorreferenciados, ou podem ter outras pessoas como referência. Esta 

avaliação afeta o empenho do indivíduo na tarefa. Daí que este processo seja 

caracterizado como um construto dinâmico, incorporando aspetos cognitivos, 

sociais, afetivos e avaliativos. 

O estudo da motivação no contexto desportivo é valioso, pois contribui para um 

melhor entendimento dos processos psicológicos, que levam o homem a 

participar no desporto e a afiliar-se a uma atividade física (Duda, 1998). Os 

resultados provenientes da investigação são relevantes para o desenvolvimento 

de ambientes propícios, que estimulem os participantes a manter uma prática 

desportiva regular. 

Não existe uma definição consensual para o conceito de motivação. Há, contudo, 

a unanimidade de que é essencial entender os processos psicológicos que estão 

na base da motivação. De acordo com Roberts (2001) esses processos referem- 

se a disposições, variáveis sociais e/ou cognições, traços da personalidade que 

orientam os comportamentos da pessoa em determinada tarefa. 

Estas características interferem na perceção que cada sujeito tem do meio. 

Deste modo, o meio não apresenta qualidades motivacionais a não ser que a 

pessoa as percecione. 

É certo que as experiências que tivemos no passado vão influenciar a nossa 

perceção acerca de eventos futuros. Isto é, se as experiências que tivemos no 

passado num determinado momento desportivo foram agradáveis, então a nossa 

predisposição para a sua prática no futuro vai ser maior. Se uma pessoa não 
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encontra qualidades num determinado meio ou situação, não se consegue 

envolver de uma forma emocionalmente positiva, logo não vai estar motivado. O 

mesmo acontece nas aulas de Educação Física ou no desporto. Se as aulas não 

forem cativantes, se não proporcionarem um clima positivo, os discentes não vão 

estar motivados nas aulas e possivelmente não vão manifestar atitudes positivas 

face à prática de atividade física a longo prazo. 

A consciencialização de que a inatividade física é um problema atual gerou 

algum interesse nas questões relacionadas com a promoção da saúde e bem- 

estar junto das crianças e jovens. Assim sendo, há uma certa preocupação em 

envolver as crianças em meios saudáveis e essa educação para a saúde deve 

estar presente nas escolas e na disciplina de Educação Física. “Um dos 

principais objetivos do currículo da Educação Física contemporânea, tem sido 

desenvolver a atitude e motivação certa nas crianças para capacitá-las a 

desenvolver e manter um estilo de vida ativo, tanto em crianças como em 

adultos.” (Biddle, 1999, p. 1). 

O conhecimento de que a motivação nas aulas de Educação Física pode estar 

relacionada com a motivação dos indivíduos para a prática no futuro, deve ser 

vista como um fator decisivo na educação para a saúde dos indivíduos. Os 

docentes devem ver este tema como um foco de trabalho e aprimoramento 

essencial nas escolas, junto das suas turmas. 

Segundo Zrnzević e Arsić (2013) o desenvolvimento de uma prática de ensino 

motivacional é um dos aspetos mais importantes do ensino moderno, pois quanto 

maior for a motivação, mais sucesso tem o ensino e é menos provável que as 

aulas se tornem aborrecidas. Naturalmente, cada vez mais é necessário o 

docente envolver os estudantes no processo de ensino, ser compreensivo e 

cooperar com os alunos aceitando as suas ideias e sugestões. 
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Tipos de Motivação e Orientação dos Objetivos de Realização 

 
 

A teoria da autodeterminação descrita por Deci e Ryan (1985) reconhece quatro 

tipos primários de processos que regulam o comportamento dos indivíduos: 

motivação externa (os indivíduos participam nas atividades por causa das 

recompensas externas ou para evitar castigos); regulação introjetada (a prática 

da atividade serve para evitar sentimentos negativos, como a culpa); regulação 

identificada (os interesses pessoais levam a que o sujeito adote certo tipo de 

comportamentos, por exemplo ser fisicamente ativo para ser saudável e prevenir 

o aparecimento de doenças); por fim, a regulação interna (trata-se da 

manifestação de comportamentos intrínsecos, como o prazer, a satisfação, 

autonomia, competência, entre outros).O nível mais baixo de autodeterminação 

é a desmotivação ou a amotivação e acontece quando a pessoa não tem 

qualquer tipo de intenção de realizar uma atividade (Sánchez-Oliva et al., 2015). 

Verifica-se portanto a existência de dois tipos principais de motivação: a 

intrínseca e a extrínseca. A motivação intrínseca diz respeito à participação 

numa atividade pelo prazer e satisfação que isso possa trazer à pessoa. Pelo 

contrário, os processos reguladores da motivação extrínseca referem-se à 

prática de uma atividade como meio para atingir determinado fim, ou seja, há 

regulação por benefícios externos (Duda, 1998). 

A orientação dos objetivos de realização dos sujeitos é outro fator a ter em conta 

quando falamos da motivação. A perspetiva do objetivo depende dos 

constrangimentos situacionais e das características da pessoa. A teoria dos 

objetivos de realização conjeturada por Papaioannou e Kouli (1999) pressupõe 

que os indivíduos se orientam para o ego (Competição/comparação) ou para a 

tarefa (mestria/aprendizagem). No primeiro caso o sucesso define-se segundo 

critérios normativos de princípios avaliativos. O sujeito preocupa-se com o 

resultado final, não demonstrando grande interesse no processo. Mostram-se 

satisfeitos quando as suas habilidades são avaliadas positivamente em 

comparação aos outros. Ou seja, que realmente importa nesta situação é a sua 

posição em relação aos outros. Esta situação não é favorável, pois quando o 
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praticante perceciona que os seus resultados não são estão aquém do que 

gostaria, tende a desistir das atividades. A orientação para a tarefa implica uma 

preocupação com o desenvolvimento pessoal. Nesta circunstância o sucesso 

relaciona-se com a melhoria na competência pessoal, esforço e constante 

aprendizagem. 

Estas duas teorias estão altamente relacionadas, uma vez que quando que é 

percetível que um indivíduo está orientado para a mestria, há um interesse 

intrínseco de melhorar as suas habilidades. Enquanto a motivação extrínseca 

está diretamente ligada à orientação para o ego. 

Os fatores disposicionais têm um grande peso no processo motivacional do 

indivíduo e na orientação dos seus objetivos de realização. Porém o meio 

envolvente também exerce uma grande pressão sobre estes aspetos. Assim, as 

aulas de Educação Física devem ser estruturadas de tal forma a que as tarefas 

tenham uma orientação adequada e promovam um clima motivacional positivo. 

Só assim os alunos irão passar por experiências agradáveis e revelar interesse 

numa prática física a longo prazo. 

 

Clima Motivacional 

 

 
É certo que não existe uma fórmula secreta ou uma receita mágica para o 

sucesso das aulas de Educação Física. Porém o estudo da motivação e 

particularmente do clima motivacional nas aulas, pode ser uma das formas de 

melhorar a intervenção pedagógica dos professores de maneira a promover um 

estilo de vida ativo e saudável nos alunos. 

Os autores Papaioannou e Kouli (1999) descrevem o clima motivacional como 

sendo o conjunto de fatores que direcionam a orientação das tarefas nas aulas 

de Educação Física. O clima motivacional pode ser influenciado pelos seguintes 

aspetos: a autonomia, a competência percebida, o envolvimento (professor, 

colegas, encarregados de educação, entre outros) e os objetivos de realização. 
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Esta investigação vai focar-se, essencialmente, na perceção dos indivíduos 

relativamente às tarefas nas suas aulas de Educação Física. 

A seleção das situações de aprendizagem a aplicar nas aulas é um trabalho de 

extrema importância. Uma dada tarefa, num determinado contexto educativo, vai 

ser percecionada pelos alunos de diferentes formas e condicionar as suas 

reações. Como resultado a estrutura das tarefas utilizadas nas aulas afetam a 

perceção dos discentes relativamente ao clima motivacional (Papaioannou & 

Kouli, 1999). 

As tarefas de aula podem estar orientadas para o rendimento (ego, comparação 

ou competição) ou para a mestria (aprendizagem, aperfeiçoamento). Segundo 

vários autores a orientação para o rendimento está relacionada com a 

provocação de níveis de ansiedade e stress elevados nos alunos, enquanto que 

a orientação para a mestria está associada a uma motivação positiva e ao 

divertimento (Roberts, 2001; Baena-Extremera et al. (2013). 

A autonomia que o professor concede aos seus alunos é também um fator 

preditor de um ambiente positivo de aula. O professor deve proporcionar espaço 

para que os discentes tomem as suas decisões e sobretudo espaço para 

experimentarem e errarem. Assim, os indivíduos vão sentir que são um elemento 

chave no processo de ensino e aprendizagem e envolvem-se ativamente nas 

atividades. Uma aula em que o professor não dá oportunidade de os alunos 

falharem pode provocar um certo constrangimento nos mesmos e gerar um 

ambiente negativo. 

Assim, o clima de aula pode ser positivamente ou negativamente influenciado 

por métodos de ensino apropriados. As questões ligadas à criação de um 

contexto educativo positivo podem estar relacionadas com uma maior adesão 

dos alunos a atividades desportivas extra escolares. Por isso, o estudo do clima 

motivacional nas aulas de Educação Física, pode e deve ser visto como um 

ponto fulcral para a promoção de estilos de vida ativos nos alunos. 
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5.3 Metodologia 
 

Objetivos 

 

 
Esta investigação tem como objetivo geral analisar o clima motivacional e o grau 

de satisfação dos alunos nas aulas de Educação Física, de alunos do 12º ano 

de escolaridade. Como objetivos específicos o estudo visa: 

Objetivo 1: Analisar a orientação do clima motivacional percecionado pelos 

alunos nas aulas de Educação Física. 

Objetivo 2: Analisar a orientação do clima motivacional em função do sexo. 

 
 H0 (hipótese nula): Os indivíduos do sexo feminino percecionam o clima 

das aulas mais orientado para o rendimento e os do sexo masculino mais 

orientado para a mestria. 

 HA (hipótese alternativa): Os indivíduos do sexo feminino percecionam o 

clima das aulas mais orientado para a mestria e os do sexo masculino 

mais orientado para o rendimento. 

Objetivo 3: Verificar a existência de relações entre a perceção do clima 

motivacional orientado para a mestria, para o rendimento ou enfase nos erros e 

o grau de satisfação ou aborrecimento dos alunos nas aulas. 

 
 

Amostra 

 

 
A população em estudo foi constituída por alunos do 12º ano de escolaridade, 

da Escola Básica e Secundária de Águas Santas, que frequentavam aulas de 

Educação Física. 

A amostra contou com um número total de 154 indivíduos (N=154), em que 

53,2% corresponde ao sexo feminino (N=82) e 46,4% são alunos do sexo 

masculino (N=72). Os alunos apresentavam idades compreendidas entre os 16 

e os 21 anos. 
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Da totalidade da amostra 23 indivíduos nunca fizeram nenhum tipo de atividade 

física (15%), porém a maioria dos alunos praticaram uma atividade desportiva 

no passado (47,1%, N=72). Apenas 37,9% dos alunos (N=58) continuavam a 

exercer alguma atividade física no presente. 

 
 

Procedimento de Recolha e Análise de Dados 

 

 
Antes de qualquer tipo de recolha de dados, foram enviadas autorizações 

(ANEXO 5) para todos os alunos e respetivos encarregados de educação dos 

menores de idade, de forma a legalizar a investigação. Neste documento 

constava uma breve explicação do estudo, do processo e finalidade do mesmo, 

garantindo a confidencialidade e anonimato de todos os participantes. As 

autorizações foram levantadas e devidamente averiguadas. 

Depois, foram entregues aos professores de Educação Física das oito turmas de 

12º ano, questionários correspondentes ao número de alunos de cada turma. 

A recolha de dados realizou-se, em todas as turmas, nos quinze minutos iniciais 

da aula de Educação Física. Quando a autora da investigação não esteve 

presente foi pedido aos professores que explicassem aos discentes a finalidade 

da investigação e que exigissem um ambiente de seriedade e concentração no 

momento de resposta aos inquéritos. 

Este processo teve início no mês de janeiro do presente ano e terminou no mês 

de fevereiro. 

Depois de recolhidos foram excluídos alguns questionários que apresentavam 

perguntas por preencher e outros que aparentavam lacunas. De seguida 

procedeu-se à introdução e tratamento dos dados no software SPSS – Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 24. 

Foi realizada uma análise descritiva dos resultados gerais do questionário, a 

partir da qual se obtiveram médias e desvios-padrão. De seguida, foi realizada 

uma análise do tipo inferencial, recorrendo-se ao método Correlacional de 
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Pearson para relacionar o clima motivacional percebido com a satisfação dos 

alunos nas aulas e o Teste T de medidas independentes para fazer uma 

comparação entre sexos. 

 

Instrumentos 

 

 
Para a recolha de dados foi aplicado um questionário composto por três partes 

distintas: a primeira parte composta por quatro perguntas relativamente a 

informações pessoais (género, idade e prática desportiva) (ANEXO 5), a 

segunda parte continha questões relacionadas com a perceção do clima 

motivacional na aula de Educação Física (ANEXO 6) e a última parte era 

constituída por itens acerca da satisfação/aborrecimento dos alunos face às 

aulas de Educação Física (ANEXO 7). 

 
 
 

Instrumento Clima Motivacional 

 

 
Para avaliar o clima motivacional percebido, utilizou-se o Perceived Motivational 

Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ; Seifritz, Duda & Chi, 1992), na sua 

versão traduzida em português: Questionário do Clima Motivacional Percebido 

no Desporto (PMCSQp; Fonseca & Biddle, 1995). Este questionário tem a 

intenção de avaliar a perceção dos alunos face ao clima motivacional nas aulas 

de Educação Física. O clima é descrito relativamente a três orientações (clima 

orientado para a mestria, clima orientado para o rendimento e o ênfase nos 

erros). Este questionário era constituído por 19 itens, que descreviam situações 

relativas ao clima motivacional percecionado pelos alunos nas suas aulas, nas 

três dimensões: mestria (por exemplo, “… os alunos aprendem coisas novas e 

ficam satisfeitos por isso”); rendimento (por exemplo, “…os alunos tentam fazer 

melhor que os outros”); ênfase nos erros (por exemplo, “… os alunos têm medo 

de cometer erros”). A opinião dos atletas foi registada segundo uma escala de 

Likert de 5 pontos (de 1= discordo totalmente a 5= concordo totalmente). 
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Instrumento da Satisfação 

 

 
Para avaliar o grau de satisfação dos discentes em relação à atividade física ou 

desportiva realizada nas aulas de Educação Física, utilizou-se o questionário 

Satisfation and Boredom in Sport Questionnaire (SBSQ: Duda, Nicholls, 1992), 

na sua versão traduzida em português: Questionário da Satisfação e 

Aborrecimento no Desporto (SBSQp: Fonseca, Biddle, 1996). 

No SBSQp foi solicitado aos indivíduos que ao longo de 8 afirmações indicassem 

o nível de acordo e desacordo a cada uma das questões, recorrendo a uma 

escala de Likert de 5 pontos (de 1=Discordo Totalmente a 5=Concordo 

Totalmente). 

Os 8 itens dividiam-se em duas dimensões: satisfação (por exemplo, "... 

normalmente gosto de fazer as coisas", "... normalmente considero que fazer as 

coisas é interessante"); e aborrecimento (por exemplo, "... normalmente sinto- 

me aborrecido", "... normalmente desejo que elas acabem depressa"). 

 
 

 
5.4 Apresentação dos Resultados 

 

 
Análise descritiva 

 

 
As tabelas que se seguem referem-se às respostas obtidas nos questionários 

relativos ao clima motivacional e satisfação/aborrecimento nas aulas de 

Educação Física. 

De recordar que a escala de 5 pontos utilizada pelos alunos para as suas 

respostas foi: 1=Discordo Totalmente, 2=Discordo, 3=Nem Discordo Nem 

Concordo, 4=Concordo, 5=Concordo Totalmente. 

 

No seguinte quadro (Quadro 2) encontram-se os resultados obtidos no 

questionário do clima motivacional das aulas percecionado pelos alunos. 
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Quadro 2- Clima motivacional das aulas percebido pelos alunos. 

 
 

N Média 
Desvio 

Padrão 

Mestria 153 4,05 0,54 

Rendimento 153 2,87 0,60 

Erros 153 2,99 1,03 

 
 

Constatou-se que as tarefas são dominantemente orientadas para a mestria. 

Destacou- se em seguida o reduzido receio dos indivíduos em cometer erros e 

uma fraca perceção de atividades com ênfase no rendimento. 

 

 
Comparação entre Sexos 

 

 
Quanto ao clima motivacional percebido pelos alunos, em função do sexo 

(Quadro 3), obtiveram-se os seguintes resultados. 

 

 
Quadro 3- Clima motivacional das aulas percebido pelos alunos em função do sexo. 

 

 Feminino Masculino T teste 

 
Média 

Desvio 

Padrão 

 
Média 

Desvio 

Padrão 

T Sig 

Mestria 4,06 0,56 4,04 0,51 0,253 0,800 

Rendimento 2,83 0,70 2,90 0,46 -0,818 0,415 

Erro 3,14 1,04 2,82 1,00 1,935 0,055 

 

Os inquiridos quer do sexo feminino quer do sexo masculino, destacaram que 

a mestria foi a orientação predominante nas aulas. 
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Enquanto que as raparigas percecionaram que o medo em errar estava mais 

presente nas aulas, os rapazes consideraram que as tarefas eram mais 

direcionadas para o rendimento. Apesar das diferenças encontradas, nenhuma 

se revelou estatisticamente significativa. 

 
 
 

Relações entre as variáveis analisadas 

 
 

No seguinte quadro apresentam-se os resultados referentes às correlações 

entre os diferentes aspetos do clima motivacional e a satisfação/aborrecimento 

sentida pelos alunos nas suas aulas de Educação Física (Quadro 4). 

 

 
Quadro 4- Correlação entre o clima motivacional das aulas percebido pelos alunos e a sua 

satisfação e aborrecimento. 

 
 

Satisfação 
Aborreciment 

o 

Mestria 0,37* -0,27* 

Rendimento 0,10* 0,20 

Erros 0,08* 0,10* 

* A correlação é significativa ao nível 0,01. 
 

Os resultados evidenciaram que a mestria se correlacionou positivamente com 

a satisfação e negativamente com o aborrecimento. 

Já o rendimento correlacionou-se positivamente com ambas as variáveis, 

embora de forma mais acentuada com o sentimento de aborrecimento. 

Finalmente, o medo de errar correlacionou-se positivamente com a satisfação e 

com o aborrecimento, apesar de não ter sido encontrada uma correlação 

estatisticamente significativa. 
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5.5 Discussão dos Resultados 

 
 

Um dos propósitos deste estudo era determinar se os alunos percecionavam 

nas suas aulas de Educação Física, um clima motivacional predominantemente 

orientado para a mestria ou para o rendimento. 

Após consulta bibliográfica (Christodoulidis et al., 2010; Baena-Extremera et al., 

2013), partiu-se do pressuposto que os indivíduos iriam percecionar um clima 

que enfatizasse a mestria. 

Os resultados obtidos destacaram um clima motivacional dominantemente 

direcionado para a mestria, corroborando com a indicação dos autores 

supracitados. Por conseguinte, a perceção dos discentes relativamente às 

tarefas de ensino tinha como base a aprendizagem. Isto sugere que os 

professores, possivelmente, tiveram como preocupação a melhoria dos 

indivíduos e a promoção esforço pessoal, havendo uma maior probabilidade de 

o aluno adotar um comportamento orientado para a tarefa (Murcia et al., 2008). 

Em contrapartida, as respostas dadas pelos inquiridos comprovaram que havia 

uma reduzida preocupação em errar durante a execução das atividades de 

ensino e ainda que, existia uma fraca orientação para o rendimento. O facto de 

os alunos reconhecerem que estes dois aspetos estavam minorativamente 

presentes nas aulas significa que eles se sentiam à vontade para experimentar 

e para errar, construindo a sua aprendizagem progressivamente sem serem 

punidos pelos erros. Para além disso, na perceção dos sujeitos, as situações 

pedagógicas não enfatizavam a competição e comparação dos indivíduos. 

Um envolvimento direcionado para a mestria é preditor de experiências 

emocionais e qualidades positivas nos alunos (Papaioannou & Kouli, 1999). 

Desta fora, o clima motivacional nas aulas de Educação Física dos inquiridos 

aparentou ser positivo, uma vez que o ambiente estava associado a valores de 

cooperação e aperfeiçoamento pessoal. 
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Outro objetivo da investigação consistia em verificar se realmente as raparigas 

percebiam uma maior orientação do meio para a mestria, ao contrário dos 

rapazes que percecionam uma maior orientação do clima motivacional para o 

rendimento. 

Segundo a bibliografia, os rapazes tendem a percecionar o ambiente de aula 

orientado para o rendimento, enquanto que as raparigas percebem que as 

tarefas de aula são predominantemente orientadas para a mestria (Murcia et 

al., 2008; Baena-Extremera et al., 2013). 

Porém, os resultados obtidos no presente estudo mostraram que tanto o sexo 

feminino como o masculino perceberam o clima da aula predominantemente 

orientado para a mestria e, portanto, minoritariamente orientado para o 

rendimento. Porventura, apesar de não se verificar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas, as raparigas declararam ter mais receio de errar 

do que os rapazes. 

Com efeito, as aulas orientadas para o rendimento ou um ambiente em que os 

indivíduos sintam medo constante de errar pode reprimi-los e elevar os níveis 

de ansiedade e baixo autoestima (Papaioannou & Kouli, 1999). Estas duas 

variáveis combinadas podem ter efeitos negativos tanto na aprendizagem 

motora dos discentes como a nível emocional. 

O último objetivo do estudo residia na pesquisa de eventuais relações entre a 

perceção de que o clima envolvia a mestria, o rendimento ou o ênfase nos erros 

e a satisfação ou aborrecimento nas aulas de Educação Física. 

Paiffy e Martin (2008) declaram a existência de uma relação positiva entre um 

clima motivacional centrado na mestria e o grau de satisfação desportiva dos 

alunos. Em contrapartida, os autores afirmam a presença de uma associação 

negativa entre um ambiente orientado para o rendimento e que enfatizasse o 

erro. 

De facto, verificou-se uma correlação positiva entre um clima orientado para a 

mestria e satisfação, relacionando-se negativamente com o aborrecimento. Ou 

seja, os alunos percecionaram um envolvimento onde a característica 

dominante foi a mestria e por isso sentiam-se satisfeitos nas suas aulas de 

Educação Física. Todavia, um clima motivacional com ênfase no rendimento e 

no medo em errar mostrou estar positivamente relacionado quer com a 

satisfação dos alunos, quer com o aborrecimento 



163 
 

nas aulas de Educação Física. Ainda assim um meio centrado no rendimento e 

competição aparentou estar ligeiramente mais relacionado com o 

aborrecimento. 

 
5.6 Considerações Finais 

 

 
Em suma, a partir deste estudo foi possível tirar as seguintes conclusões: 

 Independentemente do sexo, os alunos percecionaram um clima 

motivacional predominantemente orientado para a mestria nas suas aulas 

de Educação Física; 

 A perceção de que o clima se orientava para a mestria correlacionou-se 

de forma positiva com a satisfação; 

 A perceção do clima direcionado para o rendimento apesar de se 

correlacionar positivamente com ambas as variáveis destacou-se mais 

pela sua relação com o aborrecimento. 

 
São inúmeras as vantagens de se proporcionar um clima motivacional 

orientado para a mestria. A seleção de tarefas direcionadas para o 

desenvolvimento pessoal, num ambiente de cooperação aumentam as 

probabilidades de os indivíduos se sentirem satisfeitos nas aulas de Educação 

Física. Por outro lado, um meio onde as tarefas são orientadas para o ego, 

para a comparação com os outros e competição podem causar danos 

emocionais negativos nos alunos (Côte et al., 2011). Sendo que a orientação 

das tarefas está interligada à satisfação e ao prazer dos discentes nas aulas de 

Educação Física, os professores devem considerar estes dados quando 

planeiam as atividades de ensino. 

Os resultados forneceram uma informação valiosa para as aulas. A disciplina 

de Educação Física é por vezes a única oportunidade que muitos jovens têm 

para contactar com experiências desportivas. Assim, torna-se fulcral 

proporcionar aos alunos um clima positivo e agradável, para quem sabe, cativar 

os indivíduos para a prática desportiva a longo prazo. 

Ao longo deste estudo o principal foco de trabalho incidiu sobre a perceção dos 

alunos de 12º ano de escolaridade relativamente à orientação do clima 
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motivacional e o respetivo grau de satisfação/aborrecimento sentido aulas de 

Educação Física. A única comparação utilizada foi entre o sexo dos 

participantes. 

Em futuras investigações seria interessante estender a comparação destes 

aspetos a todos os anos de escolaridade. Seria igualmente agradável que 

houvesse uma manipulação propositada dos professores em relação à 

orientação das tarefas de aula (para a mestria, rendimento, ou enfatizar os 

erros). Em seguida poderia verificar-se o grau de satisfação/aborrecimento dos 

alunos face a essas manipulações. 

Uma outra sugestão seria investigar a perceção do clima motivacional em 

alunos praticantes e não praticantes de desporto fora do contexto escolar. 
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6- Conclusão 

 
 

O ano de EP foi vivido com grande intensidade. Muitas novidades, muitas tarefas 

e muitas aprendizagens em simultâneo. Enfim, muito de tudo a acontecer em tão 

pouco tempo. 

Ora me sentia ansiosa, ora me sentia entusiasmada. Por vezes sentia uma 

vontade enorme de agarrar novos desafios, outras vezes a irritabilidade tomava 

conta de mim. Noutros momentos passava por mim a feliz ideia de que estava a 

terminar mais uma etapa, mas em simultâneo sentia saudades daquilo que ainda 

estava a viver. 

Sem dúvida que o processo de EP foi uma experiência autêntica e especial em 

todas as dimensões. 

“O ensino da Educação Física é isto, um lugar que nos proporciona 

constantemente novas experiências. As aulas, somente, já deviam ser 

consideradas um projeto de investigação-ação. Ou neste caso específico, ação- 

investigação porque é após a ação que buscamos o aperfeiçoamento das nossas 

ações.” (Reflexão Aula 12/10/2016, andebol, turma residente) 

O EP foi, assim, um reencontro comigo mesma dentro de uma profissão que 

tantas vezes idealizei. 

Permitiu-me explorar a pluralidade do EU. Possibilitou o meu crescimento 

enquanto docente em sintonia com o desenvolvimento psicomotor dos meus 

alunos. 

Não foi um caminho fácil de percorrer. Foi um processo construído à base da 

tentativa erro. Foi uma fase à base de testes, ensaios e provas e algumas delas 

nem sempre resultaram de acordo com o que era expectável. 

A minha prática no domínio do ensino esteve longe de ser perfeita. Houve muitas 

falhas e ainda ficam muitas lacunas por preencher. 

“O mais reconfortante de tudo é saber que se me dessem a oportunidade de 

fazer tudo mais uma vez, teria feito muita coisa diferente. Aprender com os erros 
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é horrível e demasiado cliché. Mas, é mesmo assim o processo de 

aprendizagem, um percurso de altos e baixos, avanços e recuos. O mais 

reconfortante é saber que em tão pouco tempo de prática pedagógica, aprendi 

tanto. E sei que aprender com os erros pode ser um pouco chato, mas são eles 

que me fazem refletir e crescer. E no final do dia, é bom pensar que um dia vou 

fazer “isto” bem, porque hoje não foi perfeito. E posso dizer que até agora o 

ensino foi a melhor maneira de errar, mas também a melhor maneira de 

aprender.” (Reflexão de Aula 20/09/2016, atletismo, turma partilhada) 
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XXI  

Anexo 1- Planeamento 2º Período Educação Física- 12ºE 
 
 
 

 
Mês  Dia  Hora  

Rotação/ 
Espaço  

Aula  
nº  

Sessão  
da UD  

Tema/UD  

2
º 

P
er

ío
do

- 
3

7
 A

u
la

s 
 

 
 
 
 
 

Janeiro  

3- quarta-feira 11:25 – 12:15 B- EXT 39 1/4 Atletismo 

6- sexta-feira 
11:25 – 12:15 B- EXT 40 1/9 

Basquetebol (AD) 
12:25 – 13:15 B- EXT 41 2/10 

11- quarta-feira 11:25 – 12:15 C- P1 42 3/10 Basquetebol 

13- sexta-feira 
11:25 – 12:15 C- P1 43 4/10 

Basquetebol 
12:25 – 13:15 C- P1 44 5/10 

18- quarta-feira 11:25 – 12:15 D- P2 45 6/10 Basquetebol (AF) 

20- sexta-feira 
11:25 – 12:15 D- P2 46 7/10 

Basquetebol 
12:25 – 13:15 D- P2 47 8/10 

25- quarta-feira 11:25 – 12:15 E- P3 48 9/10 Basquetebol (AS) 

27- sexta-feira 
11:25 – 12:15 E- P3 49 10/10 Basquetebol (AS) 

12:25 – 13:15 E- P3 50 1/10 Voleibol (AD) 

 
 
 
 
 

Fevereiro  

1- quarta-feira 11:25 – 12:15 F- G1 51 1/9 Ginástica Acrobática 

3- sexta-feira 
11:25 – 12:15 F- G1 52 2/9 

Ginástica Acrobática 
12:25 – 13:15 F- G1 53 3/9 

8- quarta-feira 11:25 – 12:15 A- G2 54 4/9 Ginástica Acrobática 

10- sexta-feira 
11:25 – 12:15 A- G2 55 5/9 

Ginástica Acrobática 
12:25 – 13:15 A- G2 56 6/9 

15- quarta-feira 11:25 – 12:15 B- EXT 57 2/4 Atletismo 

17- sexta-feira 
11:25 – 12:15 B- EXT 58 3/4 

Atletismo 
12:25 – 13:15 B- EXT 59 4/4 

22- quarta-feira 11:25 – 12:15 C- P1 60 2/10 Voleibol 

24- sexta-feira 
11:25 – 12:15 C- P1 61 3/10 

Voleibol 
12:25 – 13:15 C- P1 62 4/10 

 
 
 
 
 

 
Março  

1- quarta-feira Interrupção de Carnaval 

3- sexta-feira 
11:25 – 12:15 PAV 63 1/2 

Torneios 
12:25 – 13:15 PAV 64 2/2 

8- quarta-feira 11:25 – 12:15 D- P2 65 5/10 Voleibol 

10- sexta-feira 
11:25 – 12:15 D- P2 66 6/10 

Voleibol 
12:25 – 13:15 D- P2 67 7/10 

15- quarta-feira 11:25 – 12:15 E- P3 68 8/10 Voleibol 

17- sexta-feira 
11:25 – 12:15 E- P3 69 9/10 

Voleibol (AS) 
12:25 – 13:15 E- P3 70 10/10 

22- quarta-feira 11:25 – 12:15 F- G1 71 7/9 Ginástica Acrobática 

24- sexta-feira 
11:25 – 12:15 F- G1 72 8/9 

Ginástica Acrobática (AS) 
12:25 – 13:15 F- G1 73 9/9 

29- quarta-feira 11:25 – 12:15 A- G2 74 1/1 Teste Escrito 

31- sexta-feira 
11:25 – 12:15 A- G2 75 1/2 

Educação Sexual 
12:25 – 13:15 A- G2 76 2/2 
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Anexo 2-Mega-Quizz Andebol, fornecido à turma residente durante uma atividade 
de aula 
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Anexo 3- Marcador de Pontos do Torneio Badescas 
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Anexo 4- Projeto "Aprender Deitado" 
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Anexo 5- Autorização para Participação no Estudo de Investigação 
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Anexo 6- Primeira parte do Questionário relativo ao Estudo de Investigação (Sexo, Idade 
e Prática Desportiva) 
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Anexo 7- Questionário do Clima Motivacional Percebido no 
Desporto 
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Anexo 8- Questionário da Satisfação e Aborrecimento no 
Desporto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


