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RESUMO 

Este documento surge no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional, inserida no 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. O objetivo deste 

documento é apresentar, refletindo de uma forma crítica, todas as vivências 

percorridas ao longo do estágio. Este Estágio Profissional (EP) foi realizado na 

Escola Secundária Abel Salazar (ESAS), atualmente intitulada de Agrupamento 

de Escolas Abel Salazar (AEAS), sendo o núcleo de estágio constituído por 

três elementos, sob a tutela de uma professora cooperante e uma professora 

orientadora indicada pela faculdade. 

Este relatório de estágio está estruturado segundo cinco capítulos: a) 

Introdução – pequena descrição do processo do relatório de estágio, da sua 

finalidade e uma caracterização geral do estágio profissional; b) 

Enquadramento Pessoal – apresentação da autobiografia do estagiário e as 

suas expetativas iniciais em relação ao mesmo; c) Enquadramento da Prática 

Profissional – contextualização do estágio a nível legal e institucional e 

apresentação do contexto onde o mesmo foi realizado; d) Realização da 

prática Profissional – onde é refletido todo o percurso do estagiário, em torno 

das quatro áreas de desempenho denominadas pelo EP e onde é apresentado 

o projeto de investigação-ação; e) Conclusão – reflexão final, sendo 

referenciados os momentos mais marcantes e as principais ilações acerca 

desta experiência. 
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ABSTRACT 

The following document was made as a requirement for a curricular 

activity of the teachers training program, that´s inserted on the second cycle of 

studies, conducive to the master´s degree in physical education teachings in the 

basic and secondary level. The objective of this document is to present, 

reflecting in a critical manner, all of the experiences travelled along the teachers 

training program. This program was developed on Abel´s Salazar High School, 

entitled currently as Abel´s Salazar Schools Group, being the trainee´s core 

formed by three elements, by the supervision of cooperative teacher and a 

guidance teacher designated by the university. 

This document denominated as the teachers training program report is 

structured in five chapters: a) Introduction – small description of the teachers 

training program report´s process, purpose and a general characterization of 

the teachers training program; b) Personal framework – presentation of the 

trainee´s autobiography and there initial expectations in relation of the same; c) 

Framework of professional practice – conceptualization of the teachers 

training program  at a legal and institutional level and context presentation 

where the same was realized; d) Achievement of professional practice – 

where is reflected all of the trainee´s route, around the four areas of 

performance denominated by the teacher´s training program and where it´s 

presented the investigation-action project; e) Conclusion – final reflection, 

being referred the most striking moments and the main conclusions about this 

experience. 
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I - INTRODUÇÃO 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular Estágio Profissional, inserida no 2º ciclo de estudos, conducente ao 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O estágio profissional é parte integrante da formação de qualquer 

estudante. Como refere Matos (2012, p.2) o EP “visa a integração no exercício 

da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de 

ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”. 

Assim, o objetivo do presente documento foi descrever todas as 

experiências vivenciadas enquanto professora estagiária, durante o estágio, 

segundo uma perspetiva crítica e reflexiva, realizado no ano letivo 2012/2013. 

Neste sentido, e após um enquadramento pessoal e da prática 

profissional, relato as minhas vivências tendo como referência as quatro áreas 

de desempenho preconizadas no EP. Na área 1 reporto-me aos aspetos 

relacionados com a conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino, 

assim como, é apresentado o projeto de investigação-ação. As áreas 2 e 3 

estão relacionadas com a participação nas atividades desenvolvidas para a 

comunidade escolar, no âmbito da educação física e da escola em geral. Por 

último, na área 4 é apresentada uma breve reflexão sobre a importância do ato 

de refletir. 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1 Autobiografia 

De uma forma ou de outra o desporto sempre me fascinou não só pela 

sua dinâmica e envolvência, mas também pelo que nos proporciona a nível 

físico, psicológico e social. O desporto proporciona-nos um conjunto de 

emoções que, apesar de nem sempre serem boas, são elas que nos fazem 

querer ultrapassar todos os obstáculos da nossa vida. A alegria e a tristeza, o 

convívio, a competição, o sucesso e o insucesso, as batalhas que vamos 

travando, são todas características inerentes ao desporto. Além disso, contribui 

para o nosso bem-estar diminuindo o risco do aparecimento de doenças, como 

por exemplo a obesidade. 

O despertar para o desporto foi estimulado pelos meus familiares e 

amigos que sempre estiveram ligados de alguma forma a esta área, ou como 

presidentes e treinadores de clubes desportivos ou como praticantes, fazendo 

com que desde cedo a minha participação em atividades desportivas e 

recreativas fosse bastante ativa. 

O meu percurso desportivo, apesar de não ter sido linear, começou no 

infantário no qual participava em pequenas demonstrações de ginástica, no 

Sport Clube de Leixões, e em espetáculos de dança na escola ou em 

associações recreativas da minha terra. Aos 12 anos inscrevi-me na natação, 

mas só fiquei um ano por incompatibilidade dos horários de natação com os da 

escola. Aos 15 anos experimentei a modalidade desportiva voleibol na 

académica de São Mamede, mas também fiquei pouco tempo, não chegando a 

ser federada, uma vez mais por não conseguir conciliar os horários dos treinos 

com a escola. 

Apesar de gostar de variadas modalidades, foi a dança que sempre me 

suscitou mais o interesse, pelo seu dinamismo, entrega, paixão, motivação e 

entusiasmo que proporciona não só aos dançarinos mas também aos 

espectadores. Assim, decidi investir mais tempo na dança, tendo até 

frequentando um grupo de danças brasileiras e latinas chamado Matosinhos 
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Dance. Com este grupo participei em vários espetáculos organizados pelo 

concelho de Matosinhos, tendo até ganho algumas medalhas pelas 

apresentações realizadas. Foi com alguns elementos deste grupo que, em 

2006, comecei a dar aulas de dança na escola secundária João Gonçalves 

Zarco e a realizar espetáculos remunerados em vários locais. Contudo, 

passados dois/três anos o grupo separou-se, acabando também os 

espetáculos. 

Nesta altura ainda frequentava o ensino secundário no curso tecnológico 

de desporto. Este curso deu-me a possibilidade de vivenciar muitas 

experiências relacionadas com a organização de eventos desportivos (por 

exemplo: organização de torneios, maratonas 24 horas, etc.), tendo contribuído 

bastante para a decisão do rumo profissional que queria seguir, ou seja, a área 

do desporto. 

Numa primeira fase, quando decidi inscrever-me na licenciatura em 

Ciências do Desporto os meus objetivos indicavam-me dois caminhos 

possíveis. Um relacionado com a organização de eventos e o outro relacionado 

com a área da dança e do fitness, pondo sempre de lado a hipótese de seguir a 

vertente do ensino. Porém, esta perspetiva mudou quando comecei a 

frequentar o estágio no terceiro ano da licenciatura. Esse estágio foi realizado 

no projeto ACORDA (Adolescentes e Crianças Obesas em Regime de Dieta e 

Atividade Física), no âmbito da metodologia do desporto II e III em exercício e 

saúde. O facto de podermos ensinar algo que possa vir a contribuir para o 

futuro de crianças e jovens e ter a oportunidade de lhes incutir o gosto pelo 

desporto despertou o meu interesse pela via do ensino, sendo estas as razões 

pelas quais ingressei no mestrado em ensino.  

Durante estes anos passados na faculdade tentei que a minha formação 

fosse mais além das aprendizagens que esta instituição me proporcionava, 

tendo para isso participado noutras formações do meu interesse, como o curso 

de Conservação e Qualidade da Água em Complexos Aquáticos e o curso de 

Zumba Fitness, muito requisitado atualmente, e no qual penso ter bastantes 

competências, até porque é uma das áreas em que me sinto mais à vontade. 
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Atualmente, terminei o Estágio Profissional inserido no plano de estudos 

do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na 

escola que escolhi como primeira opção, ou seja, o Agrupamento de Escolas 

Abel Salazar, situado em São Mamede de Infesta. 

Revendo, agora, todo o meu percurso desportivo até aqui conquistado 

posso dizer que, apesar de não ter sido linear e contínuo, orgulho-me daquilo 

que fiz, tendo sempre na memória que foram anos de muita dedicação, esforço 

e empenho. 

2.2 As minhas Expetativas Inicias 

O Estágio Profissional (EP) é parte integrante da formação de qualquer 

estudante, visando o aperfeiçoamento profissional na sua área de estudo. Para 

isso, o estagiário deve tentar aplicar alguns dos conhecimentos transmitidos ao 

longo dos seus anos de estudo no contexto real. No nosso caso, o EP 

possibilita-nos desenvolver competências profissionais para que sejamos 

capazes de responder com eficiência e eficácia aos desafios e exigências da 

profissão docente (Documento orientador de estágio da FADEUP, 2012/2013). 

Esta etapa da nossa formação inicial é das mais marcantes e 

importantes enquanto futuros professores, uma vez que é o nosso primeiro ano 

de docência e está a ser posto à prova os nossos conhecimentos académicos 

e profissionais. Por isso, antevi que este ano seria um ano de muito esforço, 

dedicação e trabalho no qual tinha que dar o meu máximo de forma a cumprir 

os objetivos aos quais me propus. 

No início deste ano letivo estava confiante e entusiasmada com ideia de 

puder pôr em prática, em contexto real, todos os ensinamentos que adquiri ao 

longo destes anos de formação, tendo contudo sempre o receio de tomar 

alguma decisão menos acertada. Ainda assim, encarei os desafios com 

determinação e responsabilidade, sabendo que com este estágio poderia obter 

e desenvolver competências ao nível da reflexão, da avaliação, da planificação, 

da comunicação e do relacionamento com os outros, elementos fundamentais 

para a construção de uma carreira docente bem-sucedida. 
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Confesso que quando soube as características da turma que me foi 

atribuída, assustou-me o facto de os alunos possuírem bastantes 

conhecimentos sobre as matérias e por se encontrarem num nível de 

desempenho motor avançado, pelo que tinha receio que as minhas 

competências não fossem suficientes para ultrapassarem este desafio com 

sucesso. Ainda assim, tentei demonstrar sempre confiança e segurança em 

tudo o que fazia, procurando-me destacar naquelas modalidades em que me 

senti mais à vontade, como o caso da dança. Além disso, procurei sempre 

pesquisar sobre as matérias que tinha mais dificuldades de modo a puder 

responder com mais certeza a questões levantadas pelos alunos. Tive, então, 

que me empenhar e dedicar muito para alcançar o sucesso, dando o melhor de 

mim e acreditando que todo o esforço valeria a pena, que iria aprender muito e 

que iria desenvolver bastante o meu processo de ensino aprendizagem, 

tornando-o mais eficaz. 

Quanto às minhas principais dificuldades as mesmas incidiram 

sobretudo na construção de exercícios de algumas modalidades, por não 

possuir tantos conhecimentos sobre as mesmas, na gestão do tempo de aula e 

na avaliação do desempenho dos alunos. Assim, foi através da superação 

destes obstáculos que consegui melhorar e aperfeiçoar as minhas 

competências enquanto professora. 

No que diz respeito à professora cooperante e à professora orientadora, 

acreditei que ambas seriam bastante exigentes, pelo que teríamos que dar o 

nosso máximo para cumprir com todas as atividades propostas e para irmos de 

encontro às suas expetativas. Contudo, também iriam-nos ajudar a encontrar 

soluções para as situações problemáticas das aulas, estando sempre 

disponíveis para nos auxiliar no que fosse preciso. 

Quanto ao grupo disciplinar de educação física da escola sempre se 

mostraram muito atenciosos e recetivos connosco, estando sempre dispostos a 

ajudar no que precisávamos. Estava também expectante relativamente ao 

desporto escolar, visto que o meu local de estágio dispunha de um diverso 

leque de atividades desportivas e pelo menos duas eram muito do meu agrado, 
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nomeadamente a dança e a natação, em que tanto numa como noutra propus 

dar o meu melhor para fazer com que os meus ensinamentos fossem recebidos 

pelos alunos de forma eficaz e eficiente, fazendo com que estes evoluíssem ao 

máximo. 

Em relação aos meus colegas de estágio, apesar de não os conhecer 

muito bem no começo, desde logo criamos um laço forte de companheirismo, 

cooperação e, até, amizade, resultando num bom funcionamento das tarefas a 

realizar em conjunto, na medida em que ouvíamos a opinião uns dos outros, 

aceitávamos as diversas sugestões, dividia-mos as tarefas e ajudávamo-nos 

mutuamente de modo a conseguir ultrapassar todas as barreiras que 

enfrentávamos no dia-a-dia. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1 Contexto Legal e Institucional do Estágio Profissional 

O EP da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) 

insere-se no plano curricular do segundo ano do 2º ciclo de estudos em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Conduz ao grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física e decorre no terceiro e quarto semestre. 

A sua estrutura e funcionamento assentam nas orientações legais do Decreto-

Lei nº 74/2006 de 24 de Março e no Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, 

tendo em consideração o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da 

Universidade do Porto, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP 

e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino da Educação Física. 

O EP está superiormente enquadrada pela Comissão Científica do 

Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, presidida pelo Diretor do 

Curso. A sua organização é da responsabilidade do professor regente, 

juntamente com a Comissão Científica e a Comissão de Acompanhamento do 

Curso de Mestrado em Ensino. 

A prática de Ensino Supervisionada é orientada por um docente da 

faculdade, nomeado pelo órgão competente e por um professor cooperante 

escolhido pela comissão científica, ouvido o professor regente da unidade 

curricular EP. Assim, o orientador da faculdade deve-nos auxiliar na elaboração 

do projeto de investigação-ação e na construção do relatório de estágio. 

Enquanto, o professor cooperante fica responsável pelas tarefas a realizar para 

as aulas, para a escola e para a comunidade escolar.  

As atividades do estágio iniciam no dia 1 de setembro e continuam até 

ao final do ano letivo correspondente a cada escola cooperante e ao ano de 

escolaridade que foi atribuído ao estagiário, por exemplo, os 9º e 12º anos 

acabam mais cedo do que os restantes devido à realização dos exames 

nacionais¹. 

¹ Texto construído a partir do Regulamento e do Documento de Estágio da FADEUP 2012/2013 
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3.2 Estágio Supervisionado 

O estágio supervisionado (ES) deve ser considerado um elemento 

fundamental no processo de formação do professor. Este procura ajudar o 

estudante-estagiário a entender a realidade da escola e, consequentemente, 

da sua comunidade, unindo a teoria à prática. É o seu primeiro contacto com a 

escola, com os alunos, com os colegas de trabalho e com o sistema 

educacional, desde que é professor estagiário. Deste modo, não pode ser 

encarado como algo obrigatório e que tem de ser cumprido mas sim, como algo 

que vai proporcionar a melhoria das nossas competências profissionais, 

pessoais e sociais e que nos vai dar oportunidade de adquirir novas 

experiências e conhecimentos. 

O estágio é, assim, uma das fases mais importantes do plano curricular, 

uma vez que possibilita ao estudante-estagiário assumir ou tentar definir, pela 

primeira vez, a sua identidade profissional e sentir o que significa ter um 

compromisso com os alunos, com a comunidade e com o estabelecimento de 

ensino (Andrade, 2005). 

Para que o ES contribua para a formação do professor e para a sua 

prática pedagógica, é necessário que o professor cooperante e o estagiário o 

vejam como um instrumento de vivência da teoria (Januário, 2008). O 

estudante-estagiário deve assumir uma postura de inovador, tentando sempre 

fazer mais e melhor, inteirando-se dos problemas da escola, não ficando 

somente pelo cumprimento das tarefas propostas. 

O professor cooperante é fundamental para o sucesso do professor 

estagiário durante todo o percurso efetuado no estágio. Este deve acompanhar, 

supervisionar e orientar o estudante-estagiário, dado que é a pessoa que 

interage de forma mais direta e sistemática na escola (Silva, 2009). De facto, o 

professor cooperante pode ajudar bastante os estudantes-estagiários a criarem 

bases firmes para um futuro profissional bem-sucedido, devido à sua excelente 

posição. 



17 
 

Neste sentido e de acordo com o regulamento de estágio da FADEUP, 

artigo 7º, são atribuídas as seguintes funções ao professor cooperante: a) 

programar as atividades do núcleo de estágio ao longo do ano letivo e 

comunicá-lo ao professor orientador da FADEUP; b) orientar os estagiários 

cooperativamente com o professor orientador da faculdade; c) cooperar na 

elaboração do PFI dos seus estudantes; d) elaborar o perfil inicial de cada 

estagiário do seu núcleo; e) apoiar e orientar os estagiários, nas tarefas do 

projeto de formação desenvolvidas na escola, promovendo a sua integração na 

comunidade; f) supervisionar a atividade letiva do estagiário na turma pela qual 

ficou responsável e em todas as atividades programadas; g) dinamizar a 

atividade do estágio através das reuniões ou outras iniciativas; h) reunir com os 

estagiários, semanalmente, debatendo temas de cariz pedagógico-didático, 

tendo estas horário fixo; i) avaliar individualmente os estagiários; e j) colaborar 

na classificação do desempenho do estagiário². 

² Texto construído a partir do Regulamento de Estágio da FADEUP 2012/2010 

3.3 Caracterização da Escola Secundária Abel Salazar 

O núcleo de estágio constitui-se num elemento essencial para a boa 

formação de qualquer professor estagiário. Desse modo, a escolha do mesmo 

deve ser feita após uma reflexão sobre os prós e contras de cada núcleo de 

estágio. Neste sentido, ao realizar a minha candidatura tentei selecionar as 

escolas que me indicavam ou que sabia que me podiam oferecer experiências 

mais significativas e enriquecedoras, preparando-me melhor para o meu futuro 

profissional. A questão logística também esteve presente nesta decisão, pois 

procurava um núcleo que não ficasse muito longe da minha residência. Assim, 

selecionei como primeira escolha a Escola Secundária Abel Salazar, até 

porque já tinha recebido bons feedbacks de professores estagiários anteriores. 

Foi com bastante agrado que verifiquei nos resultados da candidatura que tinha 

sido colocada na minha primeira opção. 

A Escola Secundária Abel Salazar está situada na Cidade de São 

Mamede de Infesta, sendo esta uma das dez freguesias constituintes do 

concelho de Matosinhos, do distrito do Porto, desde 1909. Esta cidade faz 
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fronteira a norte e a leste com o concelho da Maia, a oeste com as freguesias 

de Leça do Balio e da Senhora da Hora, e a sul com o Porto, pelo que é muito 

procurada como cidade a habitar pela sua boa localização. Apresenta um 

elevado número de organizações juvenis, culturais, recreativas e desportivas e, 

ainda, a Casa Museu Abel Salazar e a Galeria Arménio Losa. 

A escola foi construída em 1986 e o seu nome serve de homenagem a 

um médico muito conceituado que viveu mais de 30 anos nesta cidade. 

Começando com pouco mais de 300 alunos, hoje, é frequentada por mais de 

1000, tornando-se numa escola bastante conhecida no concelho de 

Matosinhos. 

Com a reorganização das escolas a ser implementadas por todo o país, 

também a nossa teve que sofrer alterações, pelo que assistimos a esse 

processo durante este ano letivo 2012/2013. Esta agregação deu origem ao 

Agrupamento de Escolas Abel Salazar (AEAS) que é constituído por quatro 

escolas primárias, uma escola do ensino básico e outra escola do ensino 

secundário (esta comporta ainda o 3º ciclo). 

O aparecimento de uma espécie de mega agrupamentos vieram 

modificar também a sua estrutura interna. Assim sendo, ao invés de um 

conselho executivo atualmente, existe um presidente da CAP (Comissão 

Administrativa Provisória), nomeado pela Direção Regional de Educação do 

Norte, que é coadjuvado por uma subdiretora e três adjuntos. No entanto, após 

quatro anos de presidência são realizadas novas eleições para um próximo 

mandato de um novo ciclo de quatro anos, e assim sucessivamente. Para 

completar esta estrutura existe, ainda, um conselho pedagógico e um conselho 

administrativo. 

Ao nível do ensino secundário, o AEAS oferece cursos de Ciências e 

Tecnologias, Científico-Humanísticos, Ciências Sócio Económicas e cursos 

Profissionais, tais como, o Curso de Técnico de Turismo, de Técnico de 

Animação Sócio Cultural e de Técnico de Análise Laboratorial. 
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No âmbito da disciplina de educação física, o AEAS dispõem de um 

pavilhão gimnodesportivo, adequado a várias modalidades desportivas e 

suficientemente grande para suportar três turmas em simultâneo. Para além 

deste espaço a escola usufrui também de um espaço exterior, igualmente 

adequado à prática de diversos desportos. 

Relativamente ao material existente na escola, apesar de ser bastante 

diversificado e de se encontrar em bom estado de conservação, não é 

suficiente para o número de aulas que estão a decorrer simultaneamente. 

Assim, teve que haver um esforço de todos para que as matérias lecionadas 

não coincidissem entre si. Nos casos em que tal não foi possível procedemos à 

divisão equitativa do material por ambas as turmas. 

Como os espaços do pavilhão eram partilhados, sempre que queríamos 

trocar de espaço ou realizar uma atividade no mesmo, tínhamos que informar o 

professor com prioridade sobre esse espaço.  

3.4 Caracterização dos Alunos 

Durante o meu estágio profissional fiquei responsável pela turma do 12º 

ano, do curso científico-humanístico de ciências e tecnologias. Esta turma era 

constituída por 21 alunos, 15 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, dos 

quais 20 inscreveram-se na disciplina de educação física. Após duas semanas 

de aulas, a turma ficou reduzida a 19 alunos porque dois destes anularam a 

matrícula. Apesar da maior parte dos alunos ter 17 anos de idade, dois alunos 

tinham 16 e outros dois tinham 18 anos. Nesta turma o número de repetentes 

era bastante baixo correspondendo apenas a 2 alunos. 

Relativamente ao nível de escolaridade e situação profissional dos pais 

e Encarregados de Educação (EE) dos alunos, pode-se constatar que mais de 

metade dos pais e EE possuíam formação escolar acima do 9º ano de 

escolaridade e que 82% dos mesmos exerciam uma atividade profissional 

constante. Estes dados foram importantes para percebermos que tipos de 

apoio os alunos podiam eventualmente ter em casa. 
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A disciplina de educação física foi considerada como sendo uma das 

preferidas, tendo apenas uma aluna respondido que não gostava desta 

disciplina. A dança, o voleibol e a natação foram as modalidades apontadas 

como sendo as mais praticadas, porém existiam muitos alunos que não 

praticavam nenhuma modalidade. 

Quanto às capacidades motoras, de um modo geral, os alunos 

apresentaram uma boa predisposição motora. Ainda assim, era visível a 

heterogeneidade em torno do nível elementar e do nível avançado. Apesar 

desta discrepância todas as modalidades foram abordadas num nível 

avançado, todavia, próximo do intermédio. As maiores dificuldades dos alunos 

pareciam estar associadas às modalidades desportivas coletivas, mais 

concretamente à falta de entendimento e compreensão dos jogos. 

Importa, ainda, referir que ao nível cognitivo estes alunos sempre se 

revelaram muito interessados em aprender as matérias, conseguindo transmitir 

os seus conhecimentos com sucesso para as ações táticas e técnicas da aula, 

assim como, para o teste escrito. 
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4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

4.1.1 Conceção 

De acordo com Matos (2012, p.3), a conceção do ensino implica 

“projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica 

referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas 

da relação educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do 

aluno e às características dos alunos”. 

Assim, o professor deve conhecer as exigências do sistema de ensino e 

as pretensões do seu contexto escolar, de modo a contribuir para a satisfação 

das necessidades educativas dos seus alunos, promovendo e desenvolvendo a 

aprendizagem. 

4.1.1.1 Ser Professor…O que mudou? 

A profissão de professor não é fácil, pois exige uma relação constante 

com o outro. O professor deve conduzir as pessoas à descoberta, fazendo-as 

ultrapassar os seus limites, deve transmitir-lhes novos conhecimentos e 

mostrar-lhes novos caminhos. O professor assume-se como agente principal 

do processo ensino-aprendizagem e, por isso, deve estimular os alunos 

proporcionando-lhes aprendizagens significativas. Mas para que isto seja 

possível, o professor não pode apenas debitar matéria tem que tentar dar-lhes 

significado. Como refere Cunha (2008, p.22), o papel do professor passa por 

“estimular os alunos a “aprender a aprender” e a “aprender a ser” na dimensão 

reflexiva, crítica, prática, criativa, associada à lógica construtiva, facilitadora de 

aprendizagem proporcionando o acesso à informação”. Porém, mais importante 

do que transmitir conhecimentos ou técnicas de trabalho, o professor deve-se 

preocupar em formar pessoas capazes de inovar e de criar em situações 

completamente novas (Oliveira, 2002, p.67).  

Neste sentido e com as constantes mudanças da sociedade, cada vez 

mais, existe a necessidade de redefinir as prioridades da intervenção do 

professor, uma vez que as funções do mesmo “já não se limitam apenas aos 

conhecimentos específicos de uma determinada área do saber, nem ao 
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conjunto de técnicas e de estratégias pedagógicas mais adequadas à 

transmissão desses conhecimentos, sendo-lhes exigidas outras atuações, 

proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento, de pensamento 

crítico, criativo, reflexivo e autónomo, em diálogo com o envolvimento social e 

profissional” (Cunha, 2008, p.64). 

Assim, pode ser considerado um bom professor, aquele que, para além 

de gostar muito da sua profissão, se envolve e faz o outro envolver-se, que 

estende a sua intervenção, desenvolvendo a sua ação na sala de aula, na 

escola e na comunidade, promovendo aprendizagens que os alunos podem 

transferir para outros contextos da vida social (Cunha, 2008). 

4.1.1.2 A Importância da Educação Física (EF) para a Educação 

Ao longo do meu percurso académico aprendi que a educação assenta 

em quatro pilares fundamentais que caracterizam todo o conhecimento do ser 

humano, nomeadamente, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o 

aprender a viver juntos e o aprender a ser (unidade curricular Pedagogia do 

Desporto, 1º ano, 1º semestre do 1º ciclo de estudos, do curso Ciências do 

Desporto).  

Se pensarmos na EF e na educação que ela promove, podemos 

facilmente encontrar a abrangência destes pilares na formação dos seus 

alunos. Aprendem a conhecer novas matérias, novas modalidades e novos 

conhecimentos; Aprendem a fazer através da execução e experimentação dos 

conteúdos; Aprendem a viver juntos pois estão em constante socialização com 

os colegas (cooperação ou competição); e Aprendem a ser através do 

desenvolvimento da autonomia e responsabilidade. 

A minha conceção acerca da EF e da sua importância na educação vai, 

assim de encontro com a visão de Darido et al. (2001), pois este acredita que a 

função da EF na educação e formação dos seus alunos transcende o ensino 

das modalidades desportivas e o conhecimento do corpo, elevando a educação 

dos mesmos à compreensão e desenvolvimento de valores subjacentes às 

suas práticas. 
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Ainda como refere Bento (1995, p.244), “o desporto é pedagógico e 

educativo quando proporciona oportunidades para colocar obstáculos, tarefas e 

exigências, para se experimentar, observando regras e lidando corretamente 

com os outros; quando fomenta a procura de rendimento na competição e para 

isso se exercita, treina e reserva um pedaço de vida; quando cada um rende 

mais do que pode sem sentir que isso é uma obrigação imposta do exterior; 

quando cada um não assume mais do que o que é capaz, simultaneamente, 

esgota as suas possibilidades de empenho e rendimento”. 

Assim, para que a importância da EF na educação não seja esquecida 

pela sociedade que a desvaloriza, é necessário que reafirmemos a sua 

importância demonstrando as suas mais-valias educacionais e formativas. O 

desporto, para além de ser um fenómeno cultural que pode unir várias culturas, 

proporciona aos praticantes o desenvolvimento das suas atitudes, princípios e 

valores, assim como, contribui para a integração dos indivíduos na sociedade, 

orientando-os na sua vida diária. 

4.1.1.3 O Direito de Todos à EF 

De acordo com o estabelecido no 1º artigo da Carta Internacional da EF 

e do Desporto (UNESCO, 1978), “a prática da EF e do desporto é um direito 

fundamental de todos”, pelo que o exercício deste direito:  

a) É indispensável à expensão da personalidade das pessoas; 

b) Propicia meios para desenvolver nos praticantes aptidões físicas e 

desportivas nos sistemas educativos e na vida social; 

c) Possibilita adequações às tradições desportivas dos países, 

aprimoramento das condições físicas das pessoas e, ainda, pode 

levá-las a alcançar níveis de performance correspondentes aos 

talentos pessoais; 

d) E deve ser oferecido, através de condições particulares adaptadas às 

necessidades específicas, aos jovens, até mesmo às crianças de 

idade pré-escolar, às pessoas idosas e às pessoas com 

necessidades educativas especiais, permitindo o desenvolvimento 

integral das suas personalidades; 
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Assim, verifica-se que há um reconhecimento histórico e universal de 

que a EF é um dos meios mais eficazes para a condução das pessoas a uma 

melhor formação e uma melhor qualidade vida. Por isso mesmo, não podemos 

permitir que o seu acesso seja limitado e devemos relembrar sempre aos 

alunos os seus benefícios e contributos para a sociedade. 

4.1.2 Planeamento 

No início do EP tivemos que analisar vários documentos de forma a 

compreender melhor o que íamos ensinar e como, e para percebermos quais 

eram as orientações e regulamentos da escola. Neste sentido, foram 

analisados o Programa Nacional de EF do Ensino Secundário, o Projeto 

Curricular de EF desenvolvido pelo grupo disciplinar de EF, o Projeto Educativo 

da Escola, o Projeto Curricular da Escola e o Regulamento Interno. Depois 

desta leitura e análise procedemos ao planeamento do nosso processo de 

ensino. 

De acordo com Bento (2003, p. 15), “planificar a educação e a formação, 

significa planear as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos 

diferentes níveis da sua realização; significa aprender, o mais certamente 

possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processo 

pedagógicos”. 

Todo o nosso trabalho desenvolvido em torno da planificação do ensino 

correspondeu à construção de documentos de auxílio, mais concretamente, o 

plano anual (PA), as unidades didáticas (UD), o modelo de educação 

desportiva (MED) e os planos de aula. Para estes documentos foram traçadas 

metas e objetivos a atingir em cada período letivo, definidas estratégias de 

organização do processo de ensino e conciliadas as exigências dos programas 

de ensino com as necessidades do contexto real da escola. No entanto, a 

concretização destas planificações fica, por vezes, condicionada pelos 

imprevistos e inconstâncias encontradas na prática. 

No nosso núcleo de estágio (NE), logo no início do ano letivo, foi 

construído um roulement pelos espaços existentes para a prática da EF, de 
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modo a que os professores pudessem planear as suas matérias conforme o 

espaço que teriam em cada semana. Faziam parte deste roulement o pavilhão 

gimnodesportivo e o campo exterior, sendo o pavilhão dividido em três partes, 

nomeadamente o P1, o P2 e o P3. O P1 correspondia ao pavilhão pelo que o 

professor que estivesse a usufruir desse espaço tinha prioridade sobre a 

lecionação de matérias como a ginástica e a dança, pois é o espaço mais 

próximo da arrecadação não implicando um grande transporte do material. O 

P2 correspondia simultaneamente ao campo exterior e ao pavilhão, para que o 

professor tivesse sempre uma alternativa caso as condições climatéricas não 

permitissem a realização da aula no exterior. O P3 correspondia ao último terço 

do pavilhão, tendo prioridade pelo espaço P2 quando o mesmo não estivesse a 

ser utilizado. 

Como foi referido anteriormente, o P2 era reservado a matérias a 

lecionar no espaço exterior, como o caso do atletismo que necessita de 

bastante espaço para ser praticado. Apesar das nossas planificações anuais 

irem de encontro com esta demanda, não muito raramente, as mesmas tinham 

que ser alteradas, visto que as condições atmosféricas não nos possibilitavam 

a prática da modalidade no exterior. Tínhamos, assim, que nos recolher para o 

pavilhão no qual a prática do atletismo fica bastante condicionada. Neste 

sentido e para evitar que perdêssemos tempo em deslocações, quando 

sabíamos que ia chover modificávamos imediatamente a nossa planificação, 

dando continuidade a outra modalidade dentro do pavilhão, por exemplo o 

voleibol ou o basquetebol, voltando a essa modalidade assim que fosse 

possível. 

Os planos de aula também sofriam alterações porque ou entediamos 

que determinada atividade não estava adequada às necessidades e exigências 

dos alunos ou porque as propostas não estavam a cumprir com os objetivos 

que delineamos. 

O PA foi, então, o primeiro documento a ser construído sendo que, tal 

como refere Bento (2003), traduz-se numa programação global das matérias de 

ensino, durante um período de tempo. Contudo, não expressa os pormenores 
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da sua lecionação, apenas as distribui pelos períodos. Após a realização da 

nossa reunião de estágio ficou decidido que se iria abordar um desporto 

coletivo no primeiro e segundo período, que o atletismo se iria desenvolver 

durante esses dois períodos, assim como o badmínton, ficando o terceiro 

período para as modalidades alternativas, para a ginástica e para a dança. 

Para a concretização do PA, tive em consideração o programa nacional 

de EF e o roulement de espaços. As aulas destinadas à abordagem da 

modalidade alternativa ficaram logo decididas, apesar da modalidade em si ter 

sido escolhida pelos alunos. Os feriados e eventos que realizamos também 

ficaram logo registados. Deste modo, o presente documento (Anexo 1) tornou-

se no nosso calendário escolar, orientando-nos em toda a nossa prática ao 

longo do ano. A ajuda da nossa professora cooperante foi fundamental para a 

concretização de todo este processo, pois sem ela não saberíamos a melhor 

forma de distribuir as matérias, pelo que iriamos demorar muito mais tempo. 

De seguida, passamos para a elaboração das UD das diversas 

modalidades, tendo por base o nível de desempenho dos alunos demonstrado 

aquando a realização das avaliações diagnósticas. Como salienta Bento 

(2003), as unidades didáticas são partes fundamentais do programa da 

disciplina, dado que constituem unidades essenciais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem. 

Para a construção das UD, tentei selecionar os conteúdos que me 

permitissem alcançar os objetivos propostos para o nosso ano de ensino, 

contemplados no programa nacional de educação física. Cada UD continha 

objetivos para diversas dimensões, nomeadamente, para a dimensão motora, 

para a cognitiva, para a fisiológica e para a socio-afetiva. Assim, faziam parte 

da dimensão motora a execução das habilidades técnicas e táticas; da 

dimensão cognitiva, o conhecimento dos regulamentos e conceitos específicos 

de cada modalidade; da dimensão fisiológica as capacidades físicas 

desenvolvidas; e da dimensão socio-afetiva os valores e atitudes demonstrados 

para com os colegas e para com as atividades propostas. 
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Para as modalidades abordadas segundo o MED, foi também construído 

um desenho de época desportiva (Anexo 7) que apresentava de uma forma 

mais clara e sucinta tudo o que iria acontecer durante as aulas, algo que será 

explicado noutro tópico. 

Foi, ainda, desenvolvido para a UD de voleibol, basquetebol, badmínton 

e atletismo um modelo de estrutura do conhecimento de Vickers (1990), que 

consiste na elaboração de oito módulos distintos, mas interrelacionados, que 

refletem um encadeamento transdisciplinar entre os conteúdos de ensino. 

Assim, o módulo 1 (organização do conhecimento) apresenta as habilidades 

técnicas e táticas de cada modalidade e a sua cultura desportiva, os aspetos 

fisiológicos e de condição física e os aspetos socio-afetivos. O módulo 2 

(análise do envolvimento) expõe os recursos materiais, humanos, temporais e 

espaciais existentes no contexto escolar. O módulo 3 (análise dos alunos) faz 

referência às características da turma, de acordo com os dados fornecidos pela 

avaliação diagnóstica. O módulo 4 (extensão e sequência da matéria) 

esclarece a seleção de conteúdos e a sequência progressiva da abordagem da 

matéria. O módulo 5 (definição dos objetivos) corresponde aos objetivos 

determinados para cada dimensão de ensino. O módulo 6 (configuração da 

avaliação) demarca os momentos de avaliação, as suas formas e os seus 

critérios. O módulo 7 (progressões de aprendizagem) contempla propostas de 

atividades práticas, permitindo uma abordagem progressiva dos conteúdos. E, 

por último, o módulo 8 (planos de aula) que concerne na aplicação prática da 

planificação construída para os momentos de aula. 

Falta, ainda, mencionar como foi realizada a estruturação dos planos de 

aula. O nosso plano de aula (Anexo 2) era dividido em três partes, 

nomeadamente, a parte inicial, a parte fundamental e a parte final. À primeira 

parte correspondia a conversação inicial e a ativação geral ou específica. Na 

parte fundamental eram desenvolvidos os exercícios relacionados com os 

objetivos daquela aula. E na parte final realizava-se um balanço sobre tudo o 

que tinha sido feito na aula e a condição física. Este plano de aula incluía, 

ainda, os conteúdos a abordar naquela aula, a descrição das situações de 
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aprendizagem, os seus objetivos, componentes críticas, critério de êxito e 

duração, assim como os objetivos gerais organizados por dimensões 

(habilidades motoras, cultura desportiva, condição física e aspetos 

psicossociais). 

 As dificuldades que apresentei na construção deste documento 

estiveram relacionadas com a elaboração, criação e seleção de exercícios, 

bem como na determinação das suas componentes críticas. Neste sentido, é 

dever do professor conhecer todas as matérias que vai abordar, senão não 

será capaz de as ensinar. Todavia, este conhecimento pode variar consoante o 

seu envolvimento, interesse e competência na modalidade. Desta forma, posso 

referir que a modalidade onde senti mais dificuldade em criar propostas 

criativas e dinâmicas foi no basquetebol. Para ultrapassar isso, além de 

pesquisar diferentes formas de abordar os conteúdos, pedi ajuda a um dos 

meus colegas de estágio que já tinha sido praticante desta modalidade. Ele 

indicou-me vários exercícios, ajudou-me na sua exemplificação e nas palavras-

chave que deveria transmitir aos alunos. 

Depois de finalizada cada aula, avaliava a adequação das minhas 

propostas, através da reflexão, fazendo um levantamento dos aspetos que 

deveria melhorar e procurando uma solução para as situações problemáticas 

decorrentes das aulas. Como menciona Bento (2003, p.190), “a reflexão 

posterior sobre a aula constitui a base para um reajustamento na planificação 

das próximas aulas, uma vez que proporciona uma definição mais exata do 

nível de partida e procede a balanços que devem ser tomados em conta na 

futura planificação e organização do ensino”. 

Considero, então, que a planificação é uma tarefa importantíssima para 

o professor, dado que o orienta em toda a sua atuação e em toda a 

metodologia do seu ensino. 

4.1.3 Realização 

Esta fase da realização da prática profissional procura expor todo o 

desenvolvimento e evolução do professor-estagiário, ao longo do EP. Assim, 
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são apresentados todos os relatos referentes à minha prática no mesmo, ao 

nível da organização e gestão do tempo de aula, ao nível da instrução e 

feedback, ao nível da avaliação, entre outros aspetos também importantes para 

a profissão do professor. 

Neste sentido, quando conquistado o seu domínio nestes parâmetros 

considera-se que o estagiário está pronto para desempenhar uma carreira 

como docente de forma eficaz. 

4.1.3.1 Organização e Gestão do Tempo de Aula 

A organização e gestão do tempo são elementos fundamentais para 

garantir o sucesso das nossas aulas. Como refere Oliveira (2002, p.81), “ a boa 

organização do espaço da aula funciona como um dos principais sustentáculos 

que levam o professor e alunos a obterem o maior empenhamento e 

rendimento face ao tempo de instrução”. Neste sentido, e para conseguir 

alcançar este sucesso, é necessário que o professor tenha um conhecimento 

prévio de toda a planificação realizada anteriormente. 

Ao longo do estágio tivemos oportunidade de desenvolver as nossas 

competências ao nível da organização e gestão das aulas. Apesar de parecer 

fácil à primeira vista, a execução destas tarefas tornou-se algo bastante 

complexo e difícil de resolver. O facto de querer seguir toda a planificação 

levava-me, por vezes, a não conseguir realizar tudo ou a ter que diminuir o 

tempo de execução dos exercícios ficando, assim, comprometido o tempo 

potencial de aprendizagem dos alunos. 

Para tentar ultrapassar isto, houve a necessidade de redefinir os 

objetivos principais de cada aula e de encontrar estratégias organizativas que 

contribuíssem para o cumprimento dos mesmos melhorando, também, a 

aprendizagem dos alunos.  

“Também nesta aula a gestão do tempo não foi perfeita, porque perdi 

muito tempo nos exercícios de ativação geral fazendo com que tivesse que 

retirar tempo ao jogo formal. Para combater esta situação tenho que tentar 
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definir prioridades para saber a quais exercícios devo dar mais tempo de 

exercitação” (Diário de Bordo, reflexão nº 12). 

Uma das minhas principais estratégias foi criar rotinas organizativas, de 

modo a ganhar tempo na instrução e na organização dos exercícios. Assim, 

evitando a reformulação constante da organização das atividades procurei 

manter as mesmas dinâmicas nas tarefas, apesar dos objetivos serem 

distintos. Por exemplo, no voleibol, através da introdução de variantes num 

exercício critério, consegui abordar vários conteúdos cumprindo com os 

objetivos da aula. Ao manter a mesma dinâmica nas atividades facilitava o meu 

processo de instrução, pelo que a interação com os alunos poderia ser mais 

abrangente e individualizada. 

“Na parte inicial da aula, mais concretamente, na ativação geral decidi 

utilizar a mesma organização e as mesmas tarefas para esta aula, de modo a 

proporcionar mais autonomia nos exercícios e para não estar sempre a explicar 

uma organização nova e, assim estar mais atenta à sua execução técnica, por 

isso, também irei mantê-lo para a próxima aula” (Diário de Bordo, reflexão nº 

13). 

 É de salientar que o facto de ter utilizado o MED, como modelo de 

ensino em várias modalidades, ajudou na tarefa de construção de grupos, visto 

que como estavam organizados por equipas não tinha que estar 

constantemente a criar novos grupos. 

“No que diz respeito à organização do exercício estava a funcionar muito 

bem, no entanto, na última sequência resolvi pedir aos alunos para se juntarem 

dois a dois, desfazendo os grupos de três que tinha constituído inicialmente. 

Isto foi um erro porque poderia ter mantido os mesmos grupos escusando de 

perder tempo na nova organização, dando mais tempo de exercitação” (Diário 

de Bordo, reflexão nº 13). 

Esta estratégia ajudou, ainda, a resolver o problema da transição entre 

os exercícios, algo que no início demorava imenso tempo. Contudo, foi com a 

ajuda dos treinadores e dos capitães das várias equipas que se conseguiu que 
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a mesma fosse cada vez mais rápida. O facto de atribuir responsabilidades aos 

treinadores e aos capitães permitiu que estes desenvolvessem a sua 

autonomia e sentido de liderança. 

Desta forma e de acordo com a ideia de Oliveira (2002), percebi que a 

organização não deve apoiar somente nas planificações elaboradas, mas 

também contribuir para o desenvolvimento pessoal e da responsabilidade dos 

alunos, promovendo experiências de aprendizagem que estimulem e 

desenvolvam a iniciativa individual e a responsabilidade dos alunos. 

Também o excesso de material utilizado estava a prejudicar a gestão e 

organização da aula. Apesar de a aula parecer mais bonita visualmente e mais 

atrativa, o recurso a uma diversidade e a um número elevado de materiais 

pode comprometer o tempo de aula, pois perdemos muito tempo a organizar, a 

reorganizar os materiais pelo espaço e a arrumar os mesmos. 

Além disso, o facto de existir muito material disperso pelo espaço pode 

conferir algum perigo às atividades, pois os alunos podem escorregar num 

sinalizador fazendo-os cair ou até torcer um pé, por exemplo. 

Assim, para Oliveira (2002, p.81), “a boa organização dos materiais 

minimiza a destabilização da aula e das tarefas em curso, permitindo aos 

professores mais tempo para dedica às necessidades académicas dos seus 

alunos”. 

4.1.3.2 Instrução e Feedback 

A comunicação é dos aspetos mais importantes da carreira de um 

professor, pois é através dela que interagimos com os alunos e que 

transmitimos a matéria. Para isso, é necessário que o professor adapte o seu 

vocabulário, o seu tom e colocação da voz, entre outros, de modo a que o 

aluno entenda o que é pretendido. Além disto, é fundamental que o professor 

conheça as matérias que vai lecionar, para que a informação seja 

compreendida pelos alunos e para que a dinâmica da aula não seja 

prejudicada. Neste sentido, “a forma como a instrução é realizada interfere na 
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interpretação que os alunos fazem das tarefas o que influencia a realização das 

mesmas” (Rosado & Mesquita, 2011 p. 80). 

No que diz respeito à instrução, no início do estágio, estava a ter 

algumas dificuldades na sintetização da informação a transmitir. Não conseguia 

selecionar o essencial para cada atividade, permitindo que os alunos se 

desconcentrassem, não entendessem o que estava a ser pedido e que, por 

vezes, adotassem comportamentos de indisciplina. Assim, foi necessário 

encontrar palavras-chave que permitissem diminuir o tempo de instrução e 

facilitassem o entendimento dos alunos. Para isso, procurei estudar melhor as 

matérias de modo a selecionar os aspetos críticos e a informação que 

realmente importava reter para que os exercícios fossem concretizados 

conforme o planeado. Comecei, então, a transmitir de forma mais clara, 

concisa e objetiva. 

O facto de recorrer à demonstração e esquematização das tarefas de 

aprendizagem permitiu que os alunos compreendessem melhor os objetivos, os 

conteúdos e dinâmicas das atividades. De acordo com Rosado e Mesquita 

(2011, p.80), “a utilização da demonstração, a definição de regras de 

segurança e de variantes na realização das atividades é enfatizada como 

necessária para garantir a qualidade da instrução”. 

O questionamento aos alunos daquilo que estava a ser transmitido 

permitiu que estes se mantivessem mais atentos à instrução, promovendo a 

maior consciencialização dos principais aspetos. Também esta estratégia 

contribuiu para a diminuição das conversas paralelas, pois os alunos tinham 

que estar atentos para saberem responder às perguntas que lhes fossem 

colocadas. 

Para além da instrução é preciso corrigir as ações incorretas e combater 

as dificuldades apresentadas pelos alunos, sendo fundamental emitir 

feedbacks pedagógicos. Como refere Rosado e Mesquita (2011), é necessário 

que os alunos, depois da realização de uma tarefa motora, recebam um 

conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação, de modo a 
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melhorar o seu desempenho. Torna-se, assim, essencial um controlo do 

desempenho permanente e eficaz. Para isso, o professor tem que observar a 

turma, identificar os problemas e intervir sobre os mesmos, recorrendo ao 

feedback pedagógico. 

Numa primeira fase, as principais dificuldades que apresentava ao nível 

do controlo do desempenho dos alunos correspondiam à identificação dos 

erros e em responder adequadamente para soluciona-los. Graça (1998) refere 

que as dificuldades que existem na identificação dos erros não estão 

intimamente ligadas à acuidade visual, mas sim aos conhecimentos e 

experiências que cada professor possui. Assim, para puder ultrapassar esta 

barreira, tive que treinar bastante não só a capacidade de identificar os 

problemas, como também a capacidade de intervir de acordo com as 

componentes críticas de cada situação. Este desenvolvimento das minhas 

competências fez com que melhorasse a minha capacidade de controlar o 

desempenho dos alunos, pelo que as intervenções começaram a ser mais 

objetivas e focadas nas componentes corretivas de cada comportamento motor 

observado. 

Para perceber se o feedback corretivo surtiu o efeito esperado, é 

sugerido por Rosado e Mesquita (2011), que o professor volte a observar o 

comportamento e, caso este não tenha obtido o efeito pretendido, deva 

diagnosticar e prescrever novamente, até obter a alteração pretendida no 

comportamento do aluno. Se isto não acontecer, o professor nunca irá 

perceber se o aluno compreendeu o que estava a executar mal, o que 

precisava de melhorar e como devi-o fazer. 

Outra das minhas dificuldades estava relacionada com o momento da 

intervenção, dado que devido à minha falta de experiência, muitas vezes, não 

intervinha no momento certo (logo após a identificação do erro), pelo que foi 

com o aumento das minhas capacidades em identificar os erros e intervir de 

forma adequada que esta situação se resolveu. 
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Mas para que o meu controlo do desempenho fosse igual para todos e 

para que os alunos sentissem que estava presente e atenta aos seus 

comportamentos, foi essencial realizar um controlo à distância. Além disso esta 

estratégia permitiu-me controlar com maior eficácia os comportamentos de 

indisciplina, observados muito raramente. 

O aluno pode melhorar, então, a sua performance e aprendizagem ao 

conciliar o controlo do desempenho com o feedback pedagógico oportuno e 

pertinente. Além disso, permite o desenvolvimento da sua capacidade reflexiva 

e a autoavaliação da informação que lhes foi transmitida. Também o feedback 

positivo deve ser fornecido, pois segundo Rosado e Mesquita (2011), estes 

feedbacks contribuem para um maior envolvimento do aluno na atividade e 

para a instauração de um clima de aprendizagem mais favorável. 

4.1.3.3 Capacidade de reajustar o planeado 

Segundo Bento (1987), o ensino é criado em dois momentos distintos, 

um que corresponde à conceção e o outro que corresponde à realidade. O 

planeamento é fundamental para o professor delinear estratégias, objetivos e 

orientações que possam controlar e antecipar o que pode acontecer na 

realidade do ensino. É um fator determinante para consolidar a matéria, para a 

atividade empenhada de todos os alunos e par um ensino eficaz. Todavia, é 

perfeitamente natural que num contexto real aconteçam imprevistos e 

situações que não estavam planeadas. Por isso, é extremamente importante 

que o professor esteja preparado e sensibilizado para tais acontecimentos, 

conseguindo agir e responder em conformidade. 

O facto de um professor ter que tomar decisões rápidas, que podem 

modificar o plano de aula, é fundamental para assegurar o cumprimento dos 

seus objetivos. Assim, apesar de puder e dever-se orientar pela sua 

planificação, o professor tem que ter a consciência de que se um determinado 

exercício não está a surtir os efeitos desejados, o mesmo não deve ser 

continuado, tendo que ser substituído o mais rápido possível por outro mais 

adequado. 
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No início da minha prática de estágio esta tarefa era um pouco 

complexa, pois não sabia quais as modificações que devia realizar. Com o 

adquirir da experiencia e com a observação de outros colegas, comecei a 

melhorar esta capacidade de ajustar o planeado, tornando-me muito mais 

rápida a identificar os problemas e a encontrar uma solução.  

“No segundo problema, como uma das equipas se encontrava com 

apenas três elementos e a sua fadiga estava mais presente, estes pediram-me 

para serem os primeiros a ficar de fora. Ao concordar com esta situação não 

tive em consideração a organização da rotatividade que tinha estabelecido, 

fazendo com que duas equipas voltassem a jogar uma com a outra. No final, 

apesar de ambos os problemas não terem alcançado grandes proporções, 

senti que a falta de experiência e o nervosismo me afetaram e que tomei 

decisões sem pensar nas consequências, todavia tenho a consciência que 

estas situações se resolveram com o tempo, faz parte da improvisação do 

professor que deve estar trabalhada” (Diário de Bordo, reflexão nº 8). 

Deste modo, o professor deve estar preparado para alterar e improvisar 

qualquer situação menos apropriada, tendo por base todo o conhecimento 

prévio da matéria. É um facto que, apesar de planearmos para diminuir e 

controlar os imprevistos, existem sempre situações que ocorrem no momento 

que têm de ser adaptadas, como por exemplo, as limitações do material 

disponível, os alunos que faltam ou têm dispensa, os atrasos, entre outros. 

Neste sentido, importa referir que o nosso planeamento não é uma 

estrutura rígida e fechada, mas sim uma estrutura aberta e flexível, sujeita a 

alterações de modo a facilitar o processo de ensino aprendizagem. O professor 

tem, assim, que contemplar no momento de preparação da sua ação uma 

diversidade de cuidados. 

4.1.3.4 Clima de Aprendizagem 

O clima de aprendizagem é, sem dúvida, um dos fatores que contribui 

para o bom ou mau desempenho dos alunos. Se o professor não conseguir 

cativar os alunos a sua aula não terá o sucesso esperado. É necessário 
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despertar o interesse deles, conquistá-los e transmitir-lhes confiança, criar uma 

boa relação e ambiente com eles, sem nunca perder o respeito e disciplina que 

estão inerentes ao processo de ensino aprendizagem. 

Como salienta Moran (1998, p. 86), “aprendemos quando nos 

relacionamos, estabelecemos vínculos e laços”. O modo como o professor se 

relaciona com os alunos, como dispõe a matéria e como resolve situações 

problema (por exemplo, questões de indisciplina), estão intimamente 

relacionados com a capacidade de conseguir com que os alunos participem 

nas atividades propostas. 

Para garantir que as minhas aulas dispunham de um bom clima de 

aprendizagem tentei passar para os alunos a minha postura positiva e de 

liderança, fazendo com que estes confiassem em mim. Todo o incentivo, 

encorajamento, motivação e entusiasmo que ia implementando nos alunos 

fazia com que estes quisessem participar nas atividades de aprendizagem e 

que obtivessem uma boa prestação nas mesmas. 

Pude, então, verificar que através de uma postura de carinho, tolerância, 

respeito, apoio e abertura era possível atingir um clima ótimo de aprendizagem, 

fazendo com que os alunos aprendessem mais e melhor. Isto não quer dizer, 

que tenha sido menos exigente e condescendente em tudo, bem pelo contrário, 

a exigência teve sempre presente assim como os limites pelos quais não 

podiam ultrapassar. 

Considero, assim, que no final do estágio consegui construir laços fortes 

com os meus alunos e que nunca mais os vou esquecer, já que foram a minha 

primeira turma. 

4.1.3.5 Motivação dos Alunos 

Para permitir a construção da aprendizagem dos alunos entende-se que 

o professor deve proporcionar um ensino motivador. Se o aluno não estiver 

motivado para a aula ou para determinada matéria não se vai empenhar nem, 

tão pouco, querer participar de livre e espontânea vontade nas atividades 

propostas. 
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A falta de interesse e a desmotivação dos alunos foram aspetos que 

sempre me preocuparam ao longo do EP. Assim, de modo a evitar que os 

mesmos se apoderassem da minha turma foi necessário adotar uma postura 

positiva e de incentivo que transparecesse para os alunos, incentivando-os. 

Além disso, procurei criar uma relação afetiva de proximidade com os mesmos, 

onde o diálogo e as interações fossem fundamentais. 

O facto de ter optado por estas estratégias permitiu que as minhas aulas 

transmitissem entusiasmo aos alunos, fazendo com que se empenhassem, 

dedicassem e participassem em todas as tarefas, mesmo naquelas propostas 

fora do tempo letivo (por exemplo, eventos culminantes, meeting de atletismo). 

Por isso, acredito que a tarefa do professor tem que passar por envolver os 

alunos no processo e reconhecer o seu valor. 

O tipo de exercícios também contribui para a motivação dos alunos, pelo 

que o professor deve encontrar atividades inovadoras com materiais apelativos, 

suscitando o interesse e participação dos mesmos. Apesar de não ter 

diversificado muito as atividades que iam propondo, tentei criar situações de 

aprendizagem dinâmica e desafiantes mas que atendessem às necessidades 

dos alunos, possibilitando-os atingir o sucesso. 

Posso, assim, considerar que tive muita sorte com a turma pela qual 

fiquei responsável, uma vez que os alunos sempre se mostraram prontos a 

aprender, empenhados em fazer bem e interessados em participar em todas as 

atividades. Revelavam o seu interesse questionando sobre os objetivos dos 

exercícios e querendo saber mais sobre as diversas matérias. Este entusiasmo 

permitiu-me, ainda, elevar o meu nível de exigência, sendo que estava sempre 

à espera que os alunos me dessem mais e melhor. 

Neste sentido, penso que fazem parte das funções do professor o 

motivar, o transformar e o acompanhar os alunos para que estes consigam 

obter aprendizagens significativas e experiências inesquecíveis. 
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4.1.3.6 A lecionação através do Modelo de Educação Desportiva 

No início do ano letivo, foi-nos proposto pela professora cooperante 

abordar quatro modalidades através do MED. Este modelo já vinha a ser 

desenvolvido por ela em anos anteriores, pelo que as nossas turmas já 

estavam familiarizadas com a sua dinâmica. Esta sugestão derivou do facto de 

a professora querer desenvolver mais a autonomia e a responsabilidade dos 

alunos, algo que aceitamos de imediato. Assim, ficou decidido que o voleibol, o 

basquetebol, o badmínton e o atletismo seriam abordados segundo o MED, 

mantendo-se as mesmas equipas pelas quatro modalidades. 

O MED desenvolvido por Siedentop em 1987 recomendava que o ensino 

da educação física deveria ter o seu enfoque na componente lúdica, sendo a 

sua estruturação idêntica à estrutura das competições desportivas formais. A 

educação física ao ser abordada segundo a sua dimensão lúdica e com uma 

contextualização desportiva, de acordo com Mesquita e Graça (2011, p.59) 

“procura estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os 

alunos”. Neste sentido, pretende-se que os alunos se envolvam mais nas 

atividades da aula desenvolvendo, também, a autonomia, a responsabilidade e 

o entusiasmo na sua participação. 

Este modelo indica, assim, três eixos fundamentais na formação da 

pessoa, nomeadamente, o ser desportivamente competente (que domina as 

habilidades inerentes a cada modalidade de modo satisfatório), o ser 

desportivamente culto (que conhece e valoriza as tradições e os rituais 

associados ao desporto, distinguindo a boa da má prática), e o ser 

desportivamente entusiasta (que é atraído pela prática do desporto, que 

promove a qualidade do desporto e que defende a autenticidade da sua 

prática) (Mesquita & Graça, 2011). 

É um modelo de ensino que pode ser aplicado a todas as modalidades, 

sejam estas coletivas ou individuais, pelo que a ideia central do mesmo é 

recriar um contexto desportivo real, através da implementação de uma época 

desportiva. Para isso, Siedentop (1994) integrou no seu modelo, seis 
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características do desporto institucionalizado: a época desportiva (que substitui 

a tradicional unidade didática), a filiação (que promove a integração de todos 

os alunos em equipas, desenvolvendo o sentimento de pertença ao grupo), a 

competição formal (que possui um quadro competitivo formal, onde são 

valorizados com pontos aspetos como o fairplay), o registo estatístico (que 

serve para valorizar a competição), a festividade e o evento culminante (como 

término de época, no qual se podem organizar atividades distintas da 

competição formal) (Mesquita & Graça, 2011). 

O MED é um modelo de ensino inclusivo que procura diminuir os fatores 

de exclusão (Siedentop, 1994, Hastie, 1998), lutando pela harmonia na 

competição com a inclusão e pelo equilíbrio na oportunidade de participação 

nas atividades. Mesmo os alunos dispensados por atestado médico podem 

pertencer a uma equipa assumindo funções e dando o seu contributo para a 

mesma, construindo um sentimento de pertença à equipa. 

Contudo, como refere Graça (2002) a impreparação no modelo deixará 

os alunos sem apoio e poderá transformar a aula num recreio supervisionado 

bem organizado, se o professor possuir boas competências de gestão e 

organização. Assim sendo, é necessário que a investigação se centre na 

análise das tarefas de instrução desempenhadas pelos alunos, quando estes 

assumem a função de treinadores, de forma a ser realizado um exame 

minucioso do conteúdo a ser ensinado e aprendido. 

Apesar do sucesso do modelo ser confirmado por alguns autores, outros 

estudos (Donovan, 2003; Hastie & Trost, 2002; Kinchin & O´Sullivan, 2003 cit. 

por Graça 2008, p. 29) apontam alguns problemas na sua implementação 

como a falta de capacidade para liderar, a resistência aos papéis de liderança, 

o pouco conhecimento acerca dos conteúdos, a falta de competência para 

auxiliar os colegas na aprendizagem e dominância dos rapazes com 

habilidades de nível elevado. 

Terminado o estágio e refletindo acerca desta experiência retiro apenas 

ilações positivas, pelo que considero ter sido a melhor forma de abordar estas 
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matérias. Os resultados obtidos ao nível do ensino aprendizagem superaram 

as minhas expetativas, verificando-se nos alunos um maior conhecimento 

acerca das matérias e a sua evolução na execução das habilidades, refletindo-

se nas classificações finais. A competição apesar de intensa e séria conferiu 

muito dinamismo às aulas, entusiasmando os alunos e fazendo com que estes 

se empenhassem e dedicassem para alcançar a vitória. O modelo fez com que 

se criasse uma união forte entre todos os elementos da turma, mesmo com a 

aluna dispensada, que participava e assumia tarefas contribuindo para o 

desenrolar da época desportiva. 

Do meu ponto de vista, o atletismo foi das modalidades que mais 

beneficiaram com a implementação deste modelo, porque o mesmo veio 

conferir às aulas mais energia e vivacidade, fazendo com que os alunos 

ficassem mais entusiasmados com as atividades a desenvolver. 

A constituição das equipas foi um dos aspetos menos conseguidos, pois 

em determinadas modalidades podia-se verificar a discrepância entre uma 

equipa e outra. “Este ponto penso que foi o que correu menos bem, visto que 

no início do ano ainda não os conhecia e, apesar de ter constituído as equipas 

depois da avaliação diagnóstica a voleibol e a basquetebol, no atletismo não 

fazia ideia das capacidades dos alunos, pelo que se verificou uma pequena 

discrepância entre uma das três equipas. Também o facto de só ter quatro 

alunos rapazes dificultou a tarefa de constituição das equipas, mas penso que 

no final tudo correu bem” (Diário de Bordo, reflexão nº 31). 

Durante a concretização do MED a principal dificuldade que senti não 

esteve relacionada com as aulas propriamente ditas, mas sim com a 

elaboração dos documentos que faziam parte da planificação deste modelo, 

tais como, o desenho da época desportiva (Anexo 3). Tive dificuldades porque 

nunca tinha visto este tipo de planificação, pelo que foi com a ajuda da 

professora cooperante que consegui ultrapassar este obstáculo. 

“Os prémios realizados para os vencedores das jornadas e das outras 

funções, no meu ponto de vista estiveram à altura das expetativas dos alunos, 
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dado que os mesmos se mostraram surpreendidos e empolgados por recebê-

los. Os prémios que os alunos elaboraram a meu pedido também estavam 

muito originais e criativos, assim como as mascotes, hinos, nomes das equipas 

e gritos que tiveram que inventar para a sua equipa, aspetos que fazem parte 

do modelo de educação desportiva e que representam um pouco da festividade 

e filiação existentes nos clubes.  

No que concerne às funções que os alunos tinham que desempenhar 

quando não estavam a jogar, as mesmas consistiam na arbitragem, nos oficiais 

de mesa, nos estatísticos e cronometristas, pelo que todos as desempenharam 

com o máximo de cuidado possível. Todavia, a arbitragem foi a mais 

problemática de executar, como era de esperar, porque nem todos sabiam as 

regras ou observar o jogo, ainda assim, com o passar das aulas iam ficando 

melhores e interessavam-se muito em perceber quando era ou não falta, 

impondo-se aos colegas quando estes resmungavam com eles.  

Ainda sobre este assunto, tenho a acrescentar que na modalidade de 

basquetebol, a aluna dispensada que tinha o papel de árbitra durante todas as 

jornadas da competição, se sobressaiu bastante deixando-me muito agradada 

com a sua prestação e empenho relativamente à sua função. Empenhava-se 

para ser o mais profissional possível, estava muito integrada na turma, 

impunha a sua posição e até chegou a explicar alguns aspetos do jogo aos 

colegas de turma, pelo que foi uma vitória dado que é uma menina com muitos 

problemas de autoestima.  

Por isso, é que continuo a dizer que este modelo trouxe mais vantagens 

do que desvantagens em todos os sentidos, revelando-se numa experiência 

muito positiva não só para os alunos como também para mim, que já conhecia 

o modelo minimamente, uma vez que numa das didáticas que tive no primeiro 

ano de mestrado pude vivenciar esta magnifica experiência de perto, 

nomeadamente na unidade curricular de atletismo.  

Penso que, principalmente, neste ano de escolaridade, ou seja, o 12º 

ano, é uma boa estratégia a adotar visto que possibilita os alunos aumentarem 
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a sua autonomia, responsabilidade, cooperação e entreajuda, pois o facto de 

serem eles a “treinar” os colegas faz com que tenham que aprender as 

matérias mais aprofundadamente e estejam atentos a outros aspetos que, por 

vezes, não são tão solicitados pelos professores de educação física, que é 

observação e correção aos colegas.  

De resto posso, ainda, dizer que a minha turma ficou tão entusiasmada 

com este modelo que até me propuseram realizar uma pequena competição 

entre as turmas à modalidade de dança, matéria a lecionar no terceiro período 

através do modelo tradicional de instrução direta” (Diário de Bordo, reflexão nº 

31). 

Juntando este pequeno excerto do meu diário de bordo, penso que referi 

tudo aquilo que esta experiência me proporcionou, restando-me apenas 

agradecer aos meus alunos por me terem ajudado na conquista de uma boa 

implementação do MED. 

4.1.3.7 O Papel da Reflexão 

Ser um professor reflexivo significa ser capaz de se interrogar, 

analisando de forma crítica a sua própria prática e fazendo juízos de valor 

sobre o seu trabalho e sobre os resultados que dele advêm (Amaral et al., 

1996). A reflexão permite conhecer os resultados reais do nosso trabalho e 

realizar as experiências e modificações necessárias para ultrapassar os 

problemas verificados (Rodrigues, 2009). 

Foi, então, através da reflexão que, ao longo do estágio, procurei 

melhorar o meu desempenho e a qualidade das minhas aulas. Esta tarefa deu-

me a possibilidade de me conhecer melhor, de avaliar o meu trabalho e de 

puder criar estratégias para modificar a minha prática e atuação, revelando-se 

num aspeto indispensável para o exercício da profissão docente. Saliento, 

ainda, que estas reflexões me ajudaram não só a despertar a necessidade de 

investigar e compreender as minhas ações, como também a interpretar e 

avaliar as mesmas. Assim, foi através da análise de situações que consegui 

tomar decisões acerca das ações a desenvolver em cada aula. 
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A par das outras, também esta capacidade foi evoluindo com o tempo 

conforme as experiências, perceções e entendimentos que ia adquirindo. 

Assim, passei de uma reflexão maioritariamente descritiva para uma avaliativa, 

crítica e estratégica, na qual fui procurando selecionar os aspetos críticos de 

cada aula, aspetos que melhorassem a minha atuação e a aprendizagem dos 

alunos. A análise e compreensão destas temáticas fizeram-me desenvolver o 

meu sentido de estratega numa ação constante de melhoria e refinamento 

prático. 

4.1.3.8 Observação de Colegas e Professores 

Ao longo do EP fazia parte das nossas tarefas observar as aulas dos 

nossos colegas de estágio e dos restantes professores do estabelecimento de 

ensino no qual estávamos inseridos. A observação de professores consistia 

apenas em relatar os seus estilos de docência, ou seja, a forma como 

interagiam com os alunos, as suas formas de lecionarem as aulas, como 

organizavam os espaços e geriam o tempo, entre outros.  

Na observação dos nossos colegas o sistema desenvolvia-se de forma 

diferente. Para cada aula era atribuído um objetivo que poderia estar 

relacionado com a gestão do tempo, com a instrução, com o controlo da turma, 

com os alunos, com as atividades da aula ou com as rotinas organizativas. 

Depois de definir o (s) objetivo (s) para aquela aula, os observadores tinham 

que registar todos os aspetos positivos e negativos correspondentes ao 

propósito daquela observação. Caso o observador quisesse referenciar outro 

aspeto da aula não relacionado com o objetivo, poderia fazê-lo mas só se se 

justificasse. 

O facto de termos de observar outras aulas contribui para o aumento da 

diversidade das formas de dar aulas, de instruir e de controlar a turma, assim 

como, permite-nos identificar outras maneiras de estar e de agir com os alunos. 

A tentativa de repetir as melhores facetas dos professores observados, 

permite-nos crescer a nível profissional e a tornar-nos melhores a cada dia que 

passa.  
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Mas é quando estamos a ser observados que mais podemos evoluir. 

Quando estamos a dar aulas, muitas vezes, não damos tanta importância a 

determinados fatores ou nem conseguimos perceber que aquele aspeto pode 

realmente fazer a diferença. É a partilha de informações dos nossos 

observadores que nos pode ajudar a refletir mais aprofundadamente sobre os 

acontecimentos da aula e a encontrar soluções ou estratégias para melhorar as 

nossas atuações. No entanto, é preciso que estes nos relatem todos os 

aspetos positivos e negativos que detetaram ao longo da aula, de modo a que 

possamos perceber o porquê de terem focado aqueles aspetos, se têm ou não 

razão e o que poderemos fazer para melhorar estas situações. 

É, então, desta forma que o nosso desenvolvimento profissional pode 

ser significativo e progressivo, aliando a estas observações as reflexões que 

vamos construindo na prática, sobre a prática e sobre a reflexão sobre a 

prática. 

4.1.4 Avaliação 

O ato de avaliar é das tarefas mais complexas da atividade do professor. 

Ao mesmo tempo, é essencial pois é através dela que podemos avaliar não só 

o desempenho dos alunos relativamente às matérias abordadas, como também 

a nossa intervenção ao longo de todo o processo, permitindo-nos retirar ilações 

acerca da qualidade do nosso ensino.  

De acordo com Bento (2003, p.175), “sem uma reflexão posterior acerca 

das aulas, sem uma avaliação crítica do próprio trabalho, verifica-se 

imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os aspetos do ensino: 

da aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e realização”. 

A avaliação é demasiado complexa e exigente para ser realizada num 

único momento. De modo a obter resultados mais credíveis, ajustados às 

metas que pretendemos atingir e aos alunos que queremos formar, é 

necessário que a mesma seja realizada durante toda a nossa atuação. Para 

Bento (2003) esta avaliação contínua é conseguida através de uma reflexão 

permanente que acompanhe a nossa prática a todos os níveis do ensino. Neste 
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sentido, “as reflexões devem aludir acerca dos objetivos e dos resultados da 

formação e educação; acerca do conteúdo e estrutura da aula; da organização 

metodológica da aula; e do trabalho do professor” (Bento, 2003 p.192-193). 

Esta avaliação contínua era relatada no meu diário de bordo, sendo 

também realizada uma avaliação contínua aos alunos, na qual se registava a 

pontualidade, assiduidade, o comportamento, o fairplay e a cooperação além 

de outros aspetos que merecessem ser ressalvados para as outras avaliações. 

Assim, para além desta avaliação também existiram outros dois momentos de 

avaliação mais formais, sendo que na modalidade de basquetebol acabaram 

por ser três momentos distintos. 

Um desses dois momentos diz respeito à avaliação diagnóstica, 

realizada antes do início de determinada unidade didática. Esta avaliação 

permitiu verificar o nível de desempenho inicial dos alunos, de modo a que 

pudesse posteriormente planificar e estruturar o ensino de cada matéria. Como 

íamos abordar várias modalidades através do MED optamos por realizar as 

avaliações iniciais a voleibol e basquetebol, logo no início do ano letivo. Isto 

permitiu-nos constituir as equipas de forma, a que ficassem homogéneas entre 

elas mas heterógenas entre os seus elementos. Em algumas matérias não se 

realizou esta avaliação devido ao número reduzido de aulas para lecionar as 

mesmas, como foi o caso da ginástica acrobática, da dança e do judo. 

O outro momento foi dedicado à avaliação sumativa (AS) que se 

caracteriza como um momento de apreciação final da prestação dos alunos. 

Deste modo, a mesma foi realizada no final de cada UD, conferindo uma 

avaliação final do desempenho dos alunos em cada modalidade abordada. Ao 

contrário da avaliação anterior, para além de se ter apreciado o desempenho 

motor dos alunos foi elaborado, também, um teste sumativo para avaliar o seu 

desempenho cognitivo. 

 No caso dos jogos desportivos, a avaliação era realizada através da 

situação de jogo trabalhada durante as aulas e através de exercícios nos quais 

executavam algumas determinantes técnicas ou táticas. Nas outras 
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modalidades o método de avaliação dependia dos objetivos traçados, pelo que 

para a ginástica acrobática os alunos tinham que realizar determinadas 

sequências, para dança tinham que apresentar uma coreografia de turma e 

para judo tinham que executar determinadas técnicas. 

A avaliação intermédia (AI) realizada na modalidade basquetebol serviu 

apenas para efeitos do projeto de investigação-ação, sendo também tida em 

consideração aquando a concretização da avaliação sumativa nesta 

modalidade. 

Em todas as avaliações efetuadas as minhas principais dificuldades 

registaram-se na capacidade de observação do desempenho motor dos alunos, 

na determinação de critérios de avaliação e na atribuição de uma nota 

quantitativa. Mas ao verificar os resultados obtidos em ambas as avaliações 

pode-se constatar que houve evolução da avaliação diagnóstica para a 

sumativa, o que sugere que o ensino do professor foi eficaz. 

Assim, penso que apesar de complexa, a avaliação é bastante 

importante, não só porque dela dependem os resultados dos alunos, mas 

também porque permite uma apreciação de todo o nosso processo de ensino.  
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4.1.4.1 “A dificuldade de avaliar o desempenho dos alunos no jogo” 

4.1.4.1.1 Introdução 

Os jogos desportivos coletivos (JDC) são parte integrante de todos os 

programas nacionais para a disciplina de educação física pelo que possuem 

uma importância elevada na estruturação das matérias de ensino a lecionar 

num ano letivo. Neste sentido e dada a complexidade do ensino dos JDC, 

Graça (2004) refere que o professor deve tentar ensinar os jogos desportivos 

de uma forma eficaz, garantindo a diminuição da sua dificuldade para favorecer 

a aprendizagem dos alunos. Ainda, como menciona o mesmo autor muitos 

professores tendem a repetir, ao longo dos anos de escolaridade, os mesmos 

conteúdos introdutórios dos jogos não permitindo que os alunos avancem para 

situações mais complexas e desafiadoras, tornando as aulas monótonas e sem 

grande significado para os alunos. 

Como salienta Graça (2003) as abordagens tradicionais aos JDC 

enfatizam essencialmente a aprendizagem da técnica atribuindo pouca 

importância aos conteúdos táticos, apesar dos alunos apresentarem pouca 

evolução nas habilidades técnicas e a sua perceção do jogo ser também 

reduzida. 

A insatisfação e falta de motivação dos alunos e dos próprios 

professores, associado à dificuldade de alguns na abordagem dos JDC, 

levaram à procura de abordagens alternativas. Nesse sentido, foram e têm 

vindo a ser desenvolvidos modelos alternativos para o ensino dos jogos, sendo 

estes mais simples de aplicar e dando maior ênfase à componente tática em 

detrimento da técnica. Destacamos, então, o modelo de ensino dos jogos para 

a compreensão (Bunker & Thorpe, 1982), o modelo de educação desportiva 

(Siedentop, 1987) e o modelo desenvolvimental (Rink, 1993). 

A par da dificuldade na abordagem dos JDC associa-se a complexidade 

de avaliar o desempenho da performance dos alunos no jogo. A avaliação do 

desempenho no jogo é complexa, porque os instrumentos comummente 

utilizados (Skill Tests) apresentam uma série de lacunas, tais como: a) não 
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preveem o desempenho no jogo; b) não têm em consideração as dimensões 

sociais dos jogos; c) são descontextualizados; e d) não refletem uma visão 

ampla do desempenho no jogo (Griffin, Mitchell & Oslin, 1997; Oslin, Mitchell & 

Griffin, 1998). Neste sentido, e de modo a melhorar esta tarefa, têm vindo a ser 

desenvolvidos vários instrumentos de avaliação do desempenho no jogo, como 

por exemplo, o Game Performance Assessment Instrument (GPAI) e o Team 

Sport Assessment Procedure (TSAP). 

A necessidade de avaliar o desempenho dos alunos no contexto de jogo 

foi para mim um grande desafio, em particular nos jogos de invasão, porque 

numa qualquer situação de jogo há muitos elementos em ação e 

acontecimentos em simultâneo. Assim, sentia dificuldades em identificar os 

comportamentos relevantes no sentido de produzir uma avaliação imediata do 

desempenho dos alunos, intervir e controlar o próprio processo de ensino 

aprendizagem. Naturalmente que a estas dificuldades não eram alheias a 

minha falta de vivências desportivas nas modalidades em causa e a condição 

de estagiária.  

Tendo como essencial aferir adequadamente o grau de evolução dos 

alunos nas matérias abordadas, para avaliar a adequação do processo 

instrucional e a classificação final atribuída, optei por analisar o método e 

qualidade das minhas avaliações realizadas em contexto real de aula com uma 

avaliação mais sistematizada e rigorosa, realizada à posteriori, com base em 

imagens vídeo e com recurso a peritos. A modalidade escolhida para a 

realização deste trabalho foi o basquetebol, modalidade em que sentimos mais 

dificuldades em observar e avaliar o desempenho dos alunos. Tal como 

referido, esta modalidade foi abordada com base no modelo de educação 

desportiva. Assim, pretendíamos também perceber o impacto deste modelo na 

aprendizagem de competências específicas e melhoria do desempenho dos 

alunos na modalidade em causa. 

Assim, este trabalho tinha vários objetivos relacionados e 

complementares, por uma lado aferir o grau de evolução dos alunos e a 

adequação da avaliação realizada no contexto da aula e por outro lado treinar a 
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minha capacidade de observação e análise do comportamento técnico tático 

em contexto de jogo no basquetebol.  

Foi, então, necessário construir instrumentos de recolha de dados, 

nomeadamente, o instrumento de registo do desempenho dos alunos, o 

instrumento de observação motora de vídeo e o teste declarativo, este último 

construído em grupo. Também construídos em grupo o manual de equipa, o 

manual da modalidade e os materiais de apoio para os alunos. Individualmente 

foi elaborada a unidade didática ou época desportiva que teve em 

consideração a avaliação inicial dos alunos, o desenho da época desportiva, a 

composição das equipas, os papéis a desempenhar, os espaços e 

equipamentos, o quadro competitivo e o formato da avaliação. 

4.1.4.1.2 Enquadramento Teórico 

A abordagem ao ensino dos JDC tem sido realizada de diversas formas 

ao longo dos anos, pelo que tem-se assistido a uma mudança de perspetivas 

mais moleculares, que assentam na aprendizagem dos elementos técnicos, 

para abordagens mais holísticas, que dão maior importância à compreensão do 

jogo e à tomada de decisão tática (Mesquita, 2000). Neste sentido, aparecem 

novos modelos de ensino que perspetivam a colocação do aluno como o centro 

do processo de aprendizagem, mais concretamente, o modelo de ensino de 

jogos para a compreensão (Bunker & Thorpe, 1982), o modelo de educação 

desportiva (Siedentop, 1987), o modelo de competência nos jogos de invasão 

(Musch & Mertens, 1991), o modelo desenvolvimental (Rink, 1993) e o modelo 

progressivo do jogo (Mesquita, 2006). Segundo Mesquita e Graça (2009) estes 

modelos “proporcionam uma base de apoio para a (re) construção das 

conceções do ensino dos jogos desportivos” (p. 135). Os mesmos autores 

referem, ainda, que os modelos de ensino do jogo representam um papel 

fundamental não só porque permitem conjugar o conhecimento do conteúdo 

numa perspetiva pedagógica de propósitos e processos de ensino e 

aprendizagem, como também permitem desempenhar os papéis de praticantes 

e professor e promovem o desenvolvimento de relações sociais na aula. 

Siedentop (2002) também menciona que para que o ensino dos jogos seja 
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educativo e emancipatório tem que conduzir a uma melhoria da capacidade de 

jogar, de entender e de fruir o jogo contribuindo, assim, para a formação do 

cidadão desportivamente culto, competente e entusiasta. 

 Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão (TGfU) (Bunker 

& Thorpe, 1982) 

Bunker e Thorpe, em 1982, ao criarem o modelo de ensino do jogo para 

a compreensão pretendiam contrariar o ensino dos JDC tradicionalmente 

orientado para as habilidades técnicas, enfatizando a importância da 

compreensão tática do jogo. Este modelo surge na linha das ideias 

construtivistas, promovendo um estilo de ensino de descoberta guiada, no qual 

os alunos são expostos a uma situação-problema e incitados a procurar 

soluções para a mesma (Mesquita & Graça, 2009 p. 137). 

De acordo com Bunker e Thorpe (1982) (cit. Por Mesquita e Graça 

2009), este modelo percorre seis fases de um ciclo, sendo que a primeira fase 

está relacionada com apresentação de uma forma de jogo adequada à idade e 

nível de experiência dos praticantes. A segunda fase enfatiza a apreciação do 

jogo, confrontando o praticante com o regulamento, a sua funcionalidade e 

lógica acontecimental. A terceira fase favorece a compreensão da tática, 

através da compreensão dos problemas táticos emergentes. A quarta fase 

sugere a contextualização da tomada de decisão. Na quinta fase privilegia-se o 

aperfeiçoamento das habilidades técnicas. Por último, na sexta fase assiste-se 

à busca da performance, através da integração de todas as fases anteriores, 

consolidando-se no jogo praticado. 

O jogo assume, então, um papel central no processo de aprendizagem 

sendo apresentado de forma modificada, concreta e intencional. As formas de 

jogo são integradas de forma progressiva e a capacidade de entendimento dos 

problemas táticos é que suscita o interesse e a necessidade de serem 

aprendidas as habilidades técnicas (Turner & Martinek, 1999). Nesse sentido, 

as formas de jogo utilizadas visam uma complexificação crescente, até ao jogo 

formal, pelo que as adaptações destas formas de jogo fazem-se por referência 
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a quatro princípios pedagógicos (Griffin & Patton, 2005; Thorpe & Bunker, 

1989; Thorpe, Bunker & Almond, 1984): 

 A seleção do tipo de jogo (game sampling); 

 A modificação do jogo por representação (formas de jogo 

reduzidas representativas das formas adultas de jogo); 

 A modificação por exagero (manipulação das regras de jogo, do 

espaço e do tempo, de modo a dirigir a atenção dos praticantes 

para o confronto com determinados problemas táticos); 

 O ajustamento da complexidade tática (o repertório motor que os 

alunos já possuem deve permitir-lhes enfrentar os problemas 

táticos ao nível mais adequado para desafiar a sua capacidade de 

compreender e atuar no jogo). 

Kirk e MacPhail (2002) propõem algumas alterações na designação dos 

elementos do modelo inicial e acrescentam focos de interface para aprofundar 

a relação entre os elementos do modelo numa perspetiva de aprendizagem 

situada. Sendo assim, é fundamental que o professor tenha a preocupação de 

apresentar formas de jogo que atendam às necessidades dos alunos, para que 

possam ser entendidas e retidas. Surge, então, a compreensão emergente 

como interface entre a forma de jogo adotada e o conceito de jogo, ou seja, o 

professor deve ser capaz de ajudar os alunos a estabelecer a ligação entre os 

objetivos do jogo e a forma modificada de jogo proposta. Os elementos 

conceito do jogo e pensar estrategicamente substituem os antecessores 

apreciação do jogo e consciência tática, de modo a visar o conhecimento 

situado e o uso dos conceitos no jogo. A interface perceção de sinais pretende 

fornecer apoio aos alunos, ajudando-os a procurar e identificar sinais 

pertinentes, como por exemplo identificar uma boa linha de passe. No elemento 

tomado de decisão salienta-se a importância da boa leitura da situação, a qual 

depende das competências de busca, de antecipação e de saber o que 

procurar e onde procurar. As interfaces seleção da técnica e desenvolvimento 

da habilidade pretendem reforçar a interligação entre a técnica e a tática. A 

performance situada e a interface participação periférica legítima chamam a 
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atenção para a autenticidade e o significado das experiências de aprendizagem 

dos alunos, tendo por referência as práticas extraescolares dos jogos enquanto 

realidades sociais, culturais e institucionais complexas, multifacetadas e 

heterogéneas. 

 Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1987) 

Este modelo de ensino está apresentado na página 40 e 41, pertencente 

ao tema “A lecionação do Modelo de Educação Desportiva”, pelo que não se 

justifica apresentar novamente a sua descrição. 

 Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (Mush & Mertens, 

1991) 

Foi através dos autores Musch e Mertens que, em 1991, começou a ser 

desenvolvido o modelo de competência nos jogos de invasão. Este modelo é 

influenciado pelas ideias do modelo de educação desportiva e pelo modelo de 

ensino dos jogos para a compreensão. A sua conceção teve como propósito 

permitir que os alunos aprendessem a participar com sucesso em formas 

modificadas de jogos e a desempenhar outros papéis de organização 

desportiva, existindo assim dois grupos de competências complementares: 

competência como jogador em jogos de invasão modificados e competência 

em funções de apoio e coordenação (Mesquita & Graça, 2011 p. 141). De 

acordo com os mesmos autores, a competência como jogador comporta três 

tipos de tarefas de aprendizagem, nomeadamente, as formas básicas de jogo, 

as formas parciais de jogo e as tarefas baseadas no jogo. As Formas Básicas 

de Jogo (FBJ) correspondem a versões modificadas do jogo formal, ajustadas 

ao nível de jogo dos alunos, permitindo que os mesmos exercitem as suas 

competências motoras, cognitivas e sociais. As Formas Parciais de Jogo (FPJ) 

constituem situações mais simplificadas que a situação de jogo, preservando a 

relação de cooperação e oposição do objetivo do jogo, conseguindo repetir e 

facilitar determinadas partes do jogo, sem as descontextualizar. Por último, as 

Tarefas Baseadas no Jogo (TBJ) procuraram o desenvolvimento dos meios 
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necessários, de modo a dar resposta às soluções dos problemas inerentes ao 

jogo. 

 Modelo Desenvolvimental (Rink, 1993) 

O Modelo Desenvolvimental de Rink (1993) assenta no postulado de que 

“um bom desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem”, não 

sendo possível aprender tudo de uma só vez, pois pode-se correr o risco de 

não se aprender nada (Mesquita & Graça, 2011, p. 51). Este modelo tem um 

carácter didático referente às exigências do jogo, servindo de auxiliar ao 

professor na estruturação e delineamento das tarefas de aprendizagem. Esta 

estruturação e sequência das tarefas são realizadas segundo os ideais de três 

conceitos apresentados por Rink (1993), nomeadamente, a progressão – 

manipulação da complexidade e dificuldade das tarefas e conteúdos propostos, 

conferindo-lhes uma sequência lógica; o refinamento – aprimoramento de 

determinadas componentes críticas, as quais devido à sua complexidade 

exigem um tratamento mais refinado; e a aplicação – realização de tarefas de 

competição e de autoavaliação, permitindo a contextualização dos conteúdos 

de aprendizagem aos diversos panoramas do jogo (Mesquita & Graça, 2011 p. 

52). Para Mesquita e Graça (2011), estes conceitos surgem como necessidade 

de configurar uma sequência de desenvolvimento do conteúdo e estruturação 

de tarefas de aprendizagem, tendo em vista a melhoria do desempenho dos 

alunos no jogo. 

As tarefas de progressão pretender ajudar o professor no controlo da 

extensão, profundidade e sequência dos conteúdos, tendo sempre em mente 

que é impossível aprender tudo de uma só vez. A possibilidade de uma grande 

diversidade de respostas e soluções para a mesma situação, exige que a 

progressão contemple uma articulação horizontal e vertical, pelo que não é 

aconselhável o uso do conceito tradicional de progressão (quase sempre 

vertical). Ao conjugar estas duas articulações, a progressão adquire um 

carácter dinâmico revindicado pela complexidade tática, própria dos jogos 

desportivos (Mesquita & Graça, 2011). 
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 O conceito de refinamento consiste no aprimoramento das 

componentes críticas, que por serem demasiado complexas exigem uma 

abordagem e tratamento mais requintado. O último conceito, ou seja, a 

aplicação prende-se com a realização de tarefas de competição e 

autoavaliação, permitindo a contextualização dos conteúdos de aprendizagem 

aos cenários de jogo (Mesquita & Graça, 2011). 

 Modelo Progressivo do Jogo (Mesquita, 2006) 

O modelo progressivo do jogo falado por Mesquita tem o seu suporte em 

três outros modelos curriculares, mais concretamente, o modelo de ensino do 

jogo para a compreensão, o modelo desenvolvimental e o modelo de educação 

desportiva. Este modelo assenta num conjunto de princípios estruturantes: a) 

ressalta a necessidade de compreensão do próprio jogo numa aprendizagem 

adquirida através de processo contínuo de soluções; b) oferece oportunidades 

de prática e participação equitativa; c) visa a aquisição de competências 

técnicas, táticas e físicas; d) é adequado para participantes de um nível mais 

básico, visando a melhoria das competências técnico-táticas; e) o ensino da 

técnica aparece de acordo com o ensino da tática, onde a capacidade de 

compreender o jogo resulta do confronto dos participantes com os problemas 

que vão surgindo, pretendendo-se que o praticante analise, perceba e aja em 

função do jogo, promovendo a autonomia das suas tomadas de decisão 

(Mesquita, 2006). 

O modelo progressivo do jogo está estruturado em quatro etapas de 

aprendizagem, adaptadas e modificadas segundo os indicadores dos níveis de 

jogo, estabelecendo-se progressões horizontais e verticais. A etapa de jogo é 

determinada conforme o nível de desempenho dos praticantes, sendo que é 

essencial que os praticantes sejam capazes de praticar com sucesso as formas 

de jogo apresentadas (Mesquita, 2006). 

Em suma, pode-se dizer que o modelo está organizado de modo a que a 

lógica didática conteste a lógica de jogo, para que a aquisição de competências 

seja progressiva e considere o ritmo individual de aprendizagem. 
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4.1.4.1.3 Metodologia 

4.1.4.1.3.1 Amostra 

Participaram neste projeto os alunos da turma do 12º B da Escola 

Secundária Abel Salazar do ano letivo 2012/2013. Esta é constituída por 19 

alunos, 15 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, pelo que é visível o 

desequilíbrio ao nível do sexo. Devido a uma aluna possuir atestado médico 

permanente a nossa amostra ficou reduzida a apenas 18 alunos. Ainda assim, 

não ficou excluída podendo participar nas aulas assumindo outro tipo de 

tarefas, como por exemplo, a função de jornalista prevista na aplicação do 

MED. 

4.1.4.1.3.2 Estruturação da Unidade Didática 

A UD de Vickers usada habitualmente foi substituída por um desenho da 

época desportiva, adaptado do Vasco Ricardo (2005) (Anexo 4). No início do 

ano letivo foi-nos proposto pela professora cooperante abordar o jogo formal 

5x5, sendo que não seriam introduzidas algumas regras e conteúdos mais 

complexos, de modo a possibilitar não só a melhoria da performance dos 

alunos menos aptos mas também o aumento da autonomia e cooperação dos 

mais evoluídos.  

A avaliação diagnóstica foi determinante para a tomada de decisão 

sobre o nível de jogo a aplicar nas aulas sendo, contudo, notório na mesma a 

heterogeneidade em torno do nível elementar e avançado. Ainda assim, 

optamos por esta forma de jogo por considerarmos que os alunos tinham 

capacidades suficientes para tal e para dar oportunidade aos mais avançados 

de jogarem uma situação de jogo mais avançada, já que este foi o último ano 

de escolaridade. 

4.1.4.1.3.3 Duração da época desportiva 

A época desportiva realizou-se no 2º período com a duração de 23 aulas 

de 45 minutos, às terças-feiras das 10:10 às 11:40 e às quintas-feiras das 8:25 
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às 9:55, sendo que 12 aulas pertenceram à pré-época e 9 aulas à competição 

propriamente dita. 

4.1.4.1.3.4 Constituição das Equipas 

De acordo com um dos princípios do MED, as equipas foram 

constituídas de forma heterogénea possibilitando uma aprendizagem 

cooperativa entre os alunos, de modo a que os que detinham mais facilidades 

pudessem ajudar os colegas com maior dificuldade. Este processo de escolha 

e construção das equipas foi da inteira responsabilidade do professor 

estagiário, tendo este pedido opinião ao seu professor cooperante de forma a 

assegurar a formação de equipas equilibradas. Esta tarefa tornou-se, porém, 

mais complexa de concretizar devido à diversidade de modalidades a ter em 

consideração para esta construção, uma vez que as equipas se manteram as 

mesmas por todas as matérias abordadas com o modelo de educação 

desportiva. Neste sentido e para facilitar esta elaboração, optou-se por realizar 

as avaliações iniciais às modalidades de voleibol e de basquetebol logo nas 

duas primeiras aulas. Ficaram, então, constituídas 3 equipas de 6 elementos, 

sendo que, enquanto duas competiam a restante ficava de “serviço” ao jogo. É 

de salientar que a aluna dispensada também fez parte de uma das equipas. 

4.1.4.1.3.5 Funções a desempenhar 

Depois de formadas as equipas foi determinante atribuir as funções a 

cada elemento da mesma. Ficou definido que todos deveriam ter sempre um 

papel a desempenhar sendo os mesmos rotativos, à exceção da função de 

capitão e de treinador. As funções e tarefas correspondentes a cada elemento 

estão presentes no manual de equipa entregue aos alunos no início do ano 

letivo (Anexo 5). A função de jornalista pertenceu exclusivamente à aluna com 

atestado médico, assim como a de árbitro principal na modalidade de 

basquetebol, de forma à sua participação ser mais ativa e para que 

desenvolvesse os seus conhecimentos sobre a modalidade. Todavia, sempre 

que fosse a sua equipa a jogar esta assumia apenas a função de jornalista. 
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A gestão e rotatividade pelas tarefas foram da responsabilidade dos 

próprios alunos, mais concretamente do capitão da equipa. Para isto foi 

necessário eleger o capitão de cada equipa, logo no início do ano letivo. Esta 

eleição foi realizada de forma democrática pelos próprios elementos da equipa, 

assim como a eleição do seu treinador para a modalidade em questão, dado 

que os treinadores não necessitavam de serem sempre os mesmos em todas 

as modalidades. 

4.1.4.1.3.6 Espaço e equipamento 

As limitações relativamente ao espaço disponível para a realização das 

épocas desportivas nas diferentes modalidades em que aplicamos o MED 

sempre foram uma realidade, na medida em que como só dispúnhamos de um 

1/3 do pavilhão era complicado ter as três equipas com as mesmas condições 

de treino. Para resolver este problema optamos por dividir o espaço em dois, 

sendo que uma das equipas tinha que se dividir pelos dois espaços de treino. 

De forma, a que todas as equipas passassem por esta experiência criamos 

uma rotatividade pelos espaços de treino que estavam disponíveis no seu 

manual da modalidade. Neste caso em particular decidimos dividir o campo de 

basquetebol a meio, de modo a que cada equipa ficasse com um cesto para 

treinar, tendo que uma das equipas se dividir pelos dois espaços, como foi 

referido anteriormente. Por sorte ou até por compreensão de outros 

professores, nunca tivemos que aplicar esta divisão das equipas, pois tínhamos 

sempre disponível mais uma metade de outro campo para a fase de treino. 

Relativamente ao material utilizado cada equipa tinha ao seu dispor 6 

bolas, cones sinalizadores e coletes de várias cores. 

4.1.4.1.3.7 Formato da competição 

A competição teve início após as tarefas baseadas para a instrução 

sendo delineadas seis jornadas para o desenrolar da mesma. Porém, durante a 

fase da pré-época foram realizados pequenos jogos com o mesmo formato da 

competição, de modo a possibilitar a aplicação do aprendizado em contexto 

real. Em cada jornada foram realizados três jogos de dez minutos num sistema 
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de jogo em que todos jogavam contra todos. Ao fim de 5 minutos realizavam-se 

as substituições de modo a que todos os elementos da equipa participassem 

na competição. Houve a necessidade de criar uma rotatividade das equipas 

nos jogos para que todas jogassem pelo menos numa jornada dois jogos 

consecutivos. Na última jornada realizou-se uma cerimónia de entrega de 

prémios pelo fim da competição, tendo esta envolvido não só a entrega do 

prémio à equipa vencedora das jornadas mas também a entrega de prémios à 

equipa com mais fairplay, ao jogador que mais evoluiu, ao melhor jogador da 

turma, entre outros, prémios entregues após votação realizada por todos os 

alunos. No dia da realização do teste sumativo, em vez de realizar outra 

jornada, optei por concretizar um pequeno torneio chamado “Taça Melhor 

Equipa”, dado que o tempo era mais limitado e para que outra equipa tivesse a 

oportunidade de vencer uma competição diferente. 

As pontuações foram atribuídas conforme os resultados obtidos, pelo 

que por cada vitória correspondiam três pontos, por cada empate dois pontos e 

por cada derrota 1 ponto. Caso uma equipa não comparecesse com todos os 

elementos necessários à realização do jogo, à mesma eram atribuídos zero 

pontos. Também alguns exercícios executados durante as aulas foram cotados 

com uma classificação de 1 ponto cada. 

O evento culminante não foi realizado na turma em concreto mas sim em 

conjunto com as turmas dos outros professores estagiários, de forma a ser 

mais entusiasmante e motivante para todos, não só para os alunos mas 

também para nós e para a comunidade escolar, uma vez que foram convidados 

para assistir ao mesmo outros professores e membros da direção do 

agrupamento, sendo as bancadas abertas ao público da escola. Este evento foi 

organizado pelos professores estagiários sendo algumas tarefas assumidas 

pelos alunos, como a construção de medalhas de participação, a decoração do 

espaço, entre outras. O evento consistia na realização de três jogos de 10 

minutos em que todas as equipas jogavam contra todas, sendo estas equipas 

as vencedoras da competição das aulas realizada em cada turma, pelo que as 

outras assumiram as funções de “serviço” aos jogos. Ainda para este dia foi 
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proposta a realização de jogos tradicionais. No final do mesmo, procedeu-se à 

cerimónia de entrega dos prémios e ao lanche/convívio. 

4.1.4.1.3.8 Avaliação 

Os alunos foram avaliados nos três domínios da aprendizagem, 

nomeadamente, o domínio motor, cognitivo e social. Relativamente ao domínio 

motor a avaliação foi realizada através da observação e análise do 

desempenho no jogo, sendo que o seu registo ficou confinado apenas a dois 

momentos, mais concretamente a avaliação intermédia e a avaliação final. 

Como já foi referido a avaliação diagnóstica foi realizada no início do ano letivo 

de forma a facilitar a tarefa de elaboração das equipas para o MED. Ainda 

assim, foi através da mesma que podemos averiguar os conhecimentos e 

competências dos alunos, de modo a adequar o processo de ensino 

aprendizagem e a forma básica de jogo ao nível dos mesmos. 

Quanto à avaliação do domínio cognitivo esta esteve limitada a apenas 

um momento, nomeadamente, a avaliação final através da realização de um 

teste declarativo, ainda assim, todos os conhecimentos relativos à matéria 

foram avaliados durante as aulas pela aplicação das regras e pelo 

desempenho dos outros papéis. 

A avaliação do domínio social foi concretizada através da observação do 

professor em todas as aulas, centrando-se os seus registos nos 

acontecimentos e comportamentos tomados pelos alunos durante as mesmas, 

assim como, pelo seu desempenho nas tarefas da equipa. 

4.1.4.1.3.9 Materiais de intervenção 

Foram construídos manuais de apoio para cada equipa, de modo a 

facilitar o entendimento sobre a época desportiva, as funções a desempenhar e 

sobre a matéria a abordar. Foi criado um site de turma para anexar os 

materiais de apoio e os resultados da competição, de modo a possibilitar o fácil 

acesso a todos os alunos. Um dos documentos anexados foi o manual de 

equipa, o qual continha uma breve caracterização do modelo, explicação sobre 
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o papel do professor e sobre as funções e tarefas a desempenhar por cada 

elemento da equipa. No manual da modalidade (Anexo 6) foi feita uma breve 

explicação da época desportiva, da rotatividade pelos espaços de treino, foram 

fornecidas informações relativas às componentes críticas dos gestos técnicos e 

táticos abordados, as principais regras e sinalética do basquetebol e, ainda, 

exercícios que o treinador selecionou para trabalhar com a sua equipa antes de 

cada jornada. De modo a impor mais responsabilidade e comprometimento no 

capitão foi elaborado um contrato do capitão (Anexo 7) assinado pelo próprio, 

pelos companheiros da equipa e pelo professor. 

4.1.4.1.4 Recolha de dados 

4.1.4.1.4.1 Teste declarativo 

O teste declarativo apenas foi realizado no final da unidade didática 

como forma de avaliar o nível do conhecimento dos alunos sobre a 

modalidade, verificando também se interiorizaram o aprendido nas aulas. Não 

se realizou um teste declarativo no início da unidade por não ser tão relevante 

para os objetivos do estudo. Por todos estes motivos foram inseridos no teste 

questões sobre as outras matérias lecionadas evitando, assim, a realização de 

dois testes. 

O teste era constituído por quatro conjuntos de perguntas. O primeiro 

grupo consistia em corresponder a sinalética dos árbitros à respetiva figura. O 

segundo grupo continha 30 questões de verdadeiros e falsos sobre as regras, 

os aspetos táticos e técnicos abordados. O terceiro tinha seis perguntas de 

escolha múltipla com quatro hipóteses de resposta possíveis sobre os aspetos 

táticos e técnicos lecionados. No quarto e último grupo tinha-se que indicar a 

posição dos jogadores atacantes nos spots. Assim, procurou-se avaliar os 

conhecimentos e aprendizagens retidas pelos alunos durante toda esta época 

desportiva. 

A realização do teste escrito não coincidiu com a avaliação do 

desempenho no jogo, pelo que permitiu que a sua concretização fosse 

realizada ao mesmo tempo para todos os alunos, ficando o resto do tempo de 
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aula para uma pequena competição distinta da realizada durante toda a 

unidade. 

4.1.4.1.4.2 Teste motor 

Para avaliar o desempenho dos alunos no jogo foram realizadas duas 

avaliações: uma a meio da unidade didática (avaliação intermédia) e outra no 

final da unidade (avaliação sumativa). Os registos da avaliação inicial não 

fizeram parte do estudo por não conterem os mesmos critérios de avaliação 

que as seguintes, pois o projeto de investigação-ação ainda não estava 

decidido aquando a sua realização. Apesar das AI e AS terem sido registadas 

em tempo real optou-se, também, por filmar estas aulas de modo a poder-se 

analisar os comportamentos motores dos alunos com mais rigor e pormenor, 

numa fase posterior através da observação dos vídeos. 

A construção do instrumento de análise da performance no jogo em 

tempo real (ficha 1) baseou-se no formato da ficha de avaliação do jogo 

apresentada por Graça (2009), tendo sido modificados os objetivos a observar 

de modo a ficarem adaptados aos critérios propostos por nós para a 

modalidade (Anexo 8). Estes objetivos estão organizados em duas partes, 

nomeadamente, o ataque e a defesa, sendo o ataque subdividido em mais 

duas (com bola e sem bola). Os objetivos observacionais foram definidos de 

acordo com os critérios de avaliação propostos pela professora cooperante. 

Para cada objetivo foi categorizado um registo do comportamento, 

nomeadamente, o sempre (++), nem sempre (+), raramente (-) e o nunca (--). 

Esta ficha foi posteriormente utilizada também para observar os vídeos, para 

que fosse possível verificar se os registos foram idênticos nas duas formas de 

avaliação. 

Para facilitar a análise dos resultados foram substituídos os símbolos 

anteriormente referidos (++, +, -, --) por números. Os números foram 

distribuídos de modo a corresponder à catalogação anterior, nomeadamente, o 

número 4 corresponde ao ++, o 3 ao +, o 2 ao – e o 1 ao --, sendo o 0 (zero) 

referente aos comportamentos não observados. Para simplificar mais ainda a 
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apresentação dos resultados e a sua análise, decidimos colocar logo nos 

quadros os registos dos comportamentos dos dois jogos realizados pelos 

alunos. 

Quanto à construção do instrumento de observação do vídeo (ficha 2) foi 

utilizada uma ficha de observação da performance no jogo adaptada do Vasco 

Ricardo (2005) e sugerida pelo professor Doutor Amândio Graça (Anexo 9). 

Esta ficha é organizada em seis categorias (receção, paragem e 

enquadramento, passe, drible, lançamento e movimentos sem bola), com 

características/comportamentos dispostos num sistema hierárquico de ordem 

inferior e uma síntese descritiva de cada característica/comportamento. De 

modo a facilitar o registo das observações foi atribuída a cada característica um 

código. Algumas categorias continham também subcategorias para melhor 

identificar os comportamentos observados, nomeadamente, a tomada de 

decisão, a execução motora e o resultado da ação. 

No anexo 9 pode-se verificar toda a estruturação desta ficha, sendo que 

assinaladas a preto estão os pontos que acrescentamos à mesma por nos 

parecer determinante para os critérios que iriamos avaliar. A restante cor 

existente na ficha é referente aos critérios de qualidade, ou seja, quanto mais 

carregada é a cor maior é o valor de qualidade considerado. 

A avaliação do desempenho no jogo em tempo real foi avaliada em 

situação de jogo formal 5x5 em campo inteiro. Apesar do tempo de cada jogo 

ter sido de 10 minutos, a duração da observação dos vídeos ficou reduzida a 

uma média de 5 minutos cada jogo devido aos cortes que se realizaram aos 

tempos mortos. Para a gravação das aulas foi utilizada uma câmara SONY 

HDR-XR520. 

4.1.4.1.4.3 Diário do professor 

O diário do professor proporcionou o registo pormenorizado não só da 

aplicação do MED mas também dos procedimentos da avaliação do 

desempenho no jogo. Esses registos consistiram na apresentação das 

dificuldades, das estratégias utilizadas, dos ajustamentos, dos acontecimentos 
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inesperados, entre outros fatores que se revelaram de grande importância ao 

longo das avaliações. Ao proceder-se à análise do diário retirou-se ilações 

acerca das principais dificuldades, das estratégias utilizadas e do contributo do 

modelo para a aprendizagem dos alunos. 

4.1.4.1.4.4 Entrevistas aos professores 

Pedimos a colaboração de três especialistas da modalidade de 

basquetebol, docentes da nossa faculdade, de modo a credibilizar não só a 

nossa identificação dos problemas nos alunos mas também o desenvolvimento 

da performance nos mesmos. Nestas entrevistas pretendemos que os 

professores através da observação dos diversos jogos fossem capazes de 

identificar as principais dificuldades demonstradas pelos alunos e que nos 

ordenassem os vídeos segundo as duas avaliações. Assim, para facilitar estas 

tarefas tivemos que, numa primeira fase, tratar os vídeos. Este tratamento 

consistiu no recorte dos tempos parados de jogo reduzindo bastante o tempo 

de cada vídeo. O recorte dos vídeos foi realizado no programa 

POWERDIRECTOR. A segunda fase está relacionada com o sorteio dos jogos. 

Este sorteio foi realizado para que os observadores não soubessem 

antecipadamente a que avaliação correspondia cada vídeo tornando, assim, 

mais credível a sua identificação. A cada avaliação foi atribuído um código, 

assim como, a cada equipa (Quadro 1). Apesar das equipas também 

possuírem um código, o sorteio apenas se realizou nas avaliações, visto que os 

jogos eram apresentados com as mesmas equipas (Quadro 2). 

Equipas e Avaliações Códigos 

OALAZA – Ursos do Pântano Equipa 1 

Palmo e Meio Equipa 2 

Ciclones Equipa 3 

Avaliação Intermédia CD 

Avaliação Sumativa TH 

Quadro 1 – Atribuição dos códigos às equipas e às avaliações 
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Numeração Jogos 

1º Equipa 2 vs Equipa 3 - TH 

2º Equipa 2 vs Equipa 3 – CD 

3º Equipa 1 vs Equipa 2 - CD 

4º Equipa 1 vs Equipa 2 – TH 

5º Equipa 1 vs Equipa 3 - CD 

6º Equipa 1 vs Equipa 3 - CD 

Quadro 2 – Resultados do sorteio dos jogos. 

4.1.4.1.5 Procedimentos de Análise dos Dados 

Teste motor 

Após a observação dos vídeos da AI e da AS, transcreveu-se o 

somatório de comportamentos registados em cada critério para o software 

Excel da Microsoft Office® Windows 7 2010. Aqui foram calculadas as 

percentagens obtidas nestes comportamentos e outros dados que serão 

apresentados nos resultados. 

4.1.4.1.6 Resultados e Discussões 

Uma das nossas preocupações era verificar a nossa capacidade de 

observar corretamente os comportamentos dos alunos em contexto de jogo e 

em tempo real. Para este fim, optámos por comparar os resultados da 

observação em tempo real com os resultados decorrentes da avaliação com 

recurso a vídeo e usando a mesma ficha e critérios de registo. Optámos por 

realizar esta última no final do ano de estágio, assumindo que nesta fase as 

nossas competências de análise estariam mais apuradas, e por forma a 

garantir idênticas condições de avaliação no que ao avaliador diz respeito, isto 

é, evitando que existisse um efeito de aprendizagem inerente ao próprio 

avaliador quando as avaliações são realizadas em momentos distintos. 

As competências de observação dos comportamentos em jogo 

Assumindo que as competências de observação do professor são 

determinantes para diagnosticar o nível de desempenho dos alunos, 
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dificuldades e todo o processo instrucional, e tendo em consideração as 

dificuldades por mim percecionadas no domínio dos JDC e em especial no 

Basquetebol, entendi que era essencial analisar o meu próprio desempenho e 

dificuldades. O problema é naturalmente ter uma medida do real desempenho 

dos alunos, que me permitisse comparar a minha avaliação com um valor de 

referência. Não sendo esta abordagem possível optámos por repetir a 

avaliação realizada em tempo real com a avaliação realizada à posteriori, com 

recurso ao registo e análise dos comportamentos em vídeo. Assim 

comparámos os registos dos comportamentos dos alunos, com base nos dois 

métodos de observação e fizemos uma análise das divergências encontradas. 

As divergências foram categorizadas em três tipos distintos: acerto, divergência 

(aqui entendida como erro) e omissão em tempo real ou à posteriori. Isto é, em 

tempo real foram registados comportamentos que na verdade não consegui 

detetar com base nas imagens de vídeo e o contrário também se verificou. 

Estas diferenças podem decorrer do facto de ter realizado um registo prévio à 

avaliação na aula propriamente dita para agilizar o processo e por outro lado 

existiram comportamentos que não identifiquei em tempo real mas que depois 

consegui observar no vídeo ou por ter melhorado as minhas capacidades de 

observação, permitindo que identificasse melhor as situações. 

Assim, na totalidade dos comportamentos estudados (n= 230) em 

ambas as avaliações, verifiquei que em tempo real acertei em 125 dos casos, 

tendo divergido em 105, destes 68 são classificações distintas, 24 não foram 

detetados em vídeo e 13 só foram detetados em vídeo. Com efeito, apenas 

54,35% dos casos foram considerados corretos e 29,57% estavam errados. 

Comparei também as divergências de análise entre a AI e AS, tendo 

verificado um aumento de 20% na taxa de acerto da primeira (42%) para a 

segunda avaliação (62%) em contexto de aula. Este aumento é revelador de 

uma melhoria do meu desempenho nas tarefas em causa. 

Numa análise detalhada às situações em que demonstrava mais 

dificuldades de observação em contexto real de jogo na AI, detetei que em 

alguns comportamentos tinha taxas de erro superiores à taxa de acerto, 
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especificamente em: passe a colega desmarcado, desmarca-se do defensor 

procurando espaço livre e desenvolve iniciativa de progredir para o cesto 

quando apropriado. Estas dificuldades foram ultrapassadas na AS. 

Evolução dos Alunos 

Para verificar o grau de evolução dos alunos entre a AI e a AS 

(separadas por 6 aulas) optámos por utilizar apenas os resultados da avaliação 

baseada em vídeo da ficha 1, por entendermos que esta se aproxima mais do 

real desempenho dos alunos. Nos quadros seguintes são apresentados os 

valores obtidos para cada equipa e para cada aluno, nos dois momentos de 

avaliação. 

Legenda:R_CB1 – Real_Com Bola 1; R_SB1 – Real_Sem Bola 1 

Intermédia_Vídeo (Ficha 1) Sumativa_Video (Ficha 1) 

Com bola Sem Bola 
Defesa 

Com bola Sem Bola 
Defesa 

R_CB1 R_CB2 R_CB3 R_CB4 R_SB1 R_SB2 R_CB1 R_CB2 R_CB3 R_CB4 R_SB1 R_SB2 

2 2 3 0 1 2 1 3 2 0 0 3 3 3 

2 2 3 0 2 3 2 3 3 3 0 3 3 3 

2 2 0 2 2 2 2 3 3 0 0 3 3 3 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

3 3 3 0 3 3 3 4 3 0 0 4 4 4 

3 3 0 0 3 3 3 4 4 3 0 4 4 4 

Quadro 3 – Resultados da Equipa 1 

Intermédia_Vídeo (Ficha 1) Sumativa_Video (Ficha 1) 

Com bola Sem Bola 
Defesa 

Com bola Sem Bola 
Defesa 

R_CB1 R_CB2 R_CB3 R_CB4 R_SB1 R_SB2 R_CB1 R_CB2 R_CB3 R_CB4 R_SB1 R_SB2 

2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 

0 1 1 0 1 2 2 2 3 0 0 3 3 3 

4 3 4 0 3 3 2 4 4 4 0 4 4 3 

2 2 0 0 2 2 2 3 3 3 0 4 3 3 

0 0 0 0 1 2 2 Faltou 

3 3 4 0 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

Quadro 4 - Resultados da Equipa 2 

Intermédia_Vídeo (Ficha 1) Sumativa_Video (Ficha 1) 

Com bola Sem Bola 
Defesa 

Com bola Sem Bola 
Defesa 

R_CB1 R_CB2 R_CB3 R_CB4 R_SB1 R_SB2 R_CB1 R_CB2 R_CB3 R_CB4 R_SB1 R_SB2 

4 3 3 0 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 

3 3 3 0 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
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2 2 0 0 1 2 2 4 3 3 0 3 4 3 

3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 

0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 3 2 4 

Quadro 5 – Resultados da Equipa 3 

De seguida, são apresentadas no quadro 6 as percentagens relativas à 

evolução dos alunos, de modo a percebermos se houve efetivamente 

melhorias. 

E
q
u

ip
a
 1

 

Aluno 
Percentagem do 

somatório da AI 

Percentagem do 

somatório da AS 

Percentagem da diferença 

entre a AI e a AS 

Aluno 1 39% 50% 11% 

Aluno 2 50% 64% 14% 

Aluno 3 43% 54% 11% 

Aluno 4 93% 93% 0% 

Aluno 5 64% 68% 4% 

E
q
u

ip
a
 2

 

Aluno 1 36% 32% -4% 

Aluno 2 25% 50% 25% 

Aluno 3 68% 82% 14% 

Aluno 4 36% 68% 32% 

Aluno 5 18% Faltou 0% 

E
q
u

ip
a
 3

 

Aluno 1 64% 93% 29% 

Aluno 2 64% 96% 32% 

Aluno 3 86% 96% 11% 

Aluno 4 32% 71% 39% 

Aluno 5 79% 86% 7% 

Quadro 6 – Percentagens do total dos comportamentos dos alunos 

Assim e de acordo com os resultados presentes no quadro 6, as 

dificuldades dos alunos distribuíram-se pelos três grupos de critérios (ataque 

com bola, sem bola e a defesa), sendo que os objetivos mais relevantes foram 

o “passa a um colega desmarcado” do ataque com bola, o “escolhe e ajusta a 

posição no campo tomando como referência as posições do ataque” do ataque 

sem bola e o “posiciona-se e acompanha o atacante direto” da defesa. Em 

média a equipa OALAZA apresentou uma taxa de evolução de 11%, a equipa 

Palmo e Meio 13% e a equipa Ciclones 22%. 
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Peritos 

De um modo geral, os problemas identificados por dois dos peritos foram 

relativamente consensuais, divergindo em aspetos essenciais da opinião do 

terceiro perito. Importa a este propósito esclarecer, que os dois peritos cujas 

opiniões eram mais convergentes têm uma maior experiência ao nível do 

ensino desta modalidade em contexto de escola, o que talvez justifique as 

diferenças encontradas. 

No que diz respeito ao perito número 1, os problemas identificados 

consistiam, essencialmente, no mau posicionamento dos alunos no ataque, na 

falta de transição defesa-ataque, no não enquadramento com o cesto após 

receção, no facto de não defenderem o seu oponente direto, na não execução 

do passe e corte e nas dificuldades de desmarcação (sobretudo nas raparigas).  

O perito número 2 identificou como principais problemas, também a não 

execução do passe e corte, no facto dos alunos desenvolverem muitas 

iniciativas individuais (principalmente nos rapazes), na defesa ser bastante 

passiva, na má ocupação das posições no ataque, da não existência de 

transições e no facto de não existir profundidade no jogo.  

O terceiro perito não foi tão consistente na sua apreciação, uma vez em 

alguns jogos a opinião deste aproximava-se dos outros dois peritos, 

identificando problemas semelhantes, mas noutros jogos já tinha uma opinião 

diferente, fez igualmente apreciações distintas sobre a mesma equipa quando 

esta defrontava oponentes distintos. 

A ordenação dos vídeos conforme as avaliações também foi bem 

conseguida, na medida em que dois dos três peritos ordenaram corretamente 

os vídeos. O terceiro perito apenas ordenou corretamente dois vídeos, tendo 

trocado os restantes. Todos salientaram o facto de sentirem algumas 

dificuldades na realização desta tarefa, pois alguns jogos eram um pouco 

confusos não se percebendo bem qual era a AI e a AS. A este problema não é 

alheio o facto de as avaliações estarem relativamente próximas em termos 

temporais. 
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Observação Intra Avaliador 

De modo a obter uma fiabilidade intra avaliador realizou-se uma nova 

observação dos vídeos utilizando, porém, a ficha 2. Como esta ficha era 

bastante extensa e demorava muito tempo a preencher optou-se por observar 

apenas um jogo e uma equipa, sendo que os dados apresentados de seguida 

correspondem a apenas dois minutos de jogo. No quadro 7 apresentamos os 

resultados relativos ao número de acordo e desacordo para cada categoria em 

estudo, sendo que o intervalo entre as duas observações foi de 2 semanas. 

 Acordo Desacordo 

Receção 3 1 

Paragem e enquadramento 2 3 

Passe 11 5 

Drible 6 1 

Lançamento 5 0 

Movimentos sem bola 29 3 

Total 56 13 

Quadro 7 – Resultados de acordo e desacordo de cada categoria em estudo. 

Assim, pode-se verificar que estive de acordo com 56 dos casos e em 

desacordo com 13 dos casos, num total de 69 comportamentos estudados, 

dando uma percentagem de concordância de 81%.  

Desempenho dos alunos 

Para conseguirmos comparar o desempenho dos alunos com as duas 

fichas, tivemos que analisar com a ficha 2 um jogo completo, cujo tempo do 

jogo era de 6 minutos. Assim, calculou-se o índice de performance dos alunos 

no jogo em cada parâmetro, de acordo com o número de ações apropriadas e 

inapropriadas. No fim foram calculados o índice de performance no jogo e o 

envolvimento no jogo com base nos cálculos realizados anteriormente. No 

quadro 8 são apresentadas todas as medidas de performance e no quadro 9 os 

resultados obtidos através destes cálculos. 
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Medidas de Performance 

Índice de Tomada de Decisão (ITD) = nº de tomadas de decisão apropriadas / nº de tomadas 
de decisão inapropriadas 
 
Índice de Execução Eficiente de Habilidades (IEE) = nº de execuções de habilidades 
eficientes / nº de execuções de habilidades ineficientes 
 
Índice de Execução Eficaz de Habilidades (IEF) = nº de execuções de habilidades eficazes / 
nº de execuções de habilidades ineficazes 
 
Índice de Ações de Apoio (IAA) = nº de ações de apoio apropriadas / nº de ações de apoio 
inapropriadas. 
 
Performance em Jogo (PJ) = (ITD+IEE+IEF+IAA) / 4 
 
Envolvimento no Jogo (EJ) = ITD apropriadas + ITD inapropriadas + IEE eficientes + IEE 
ineficientes + IEF eficazes + IEF ineficazes + IAA apropriadas. 

Quadro 8 – Medidas de Performance 

Índices 
Alunos 

1 2 3 4 5 6 

ITD 3,66 3 1,33 3 3,57 3,11 

IEE 15 7 1 3,33 8 15 

IEF 3,83 1,25 1 0,5 1,33 2,33 

IAA 15 4,75 2,33 3,75 5,5 5,5 

PJ 9,37 4 1,41 2,64 4,60 6,48 

EJ 118 93 37 57 93 94 

Quadro 9 - Resultados dos alunos. 

Após o registo dos dados foram comparados os resultados obtidos com 

as duas fichas, através da ordenação do desempenho dos alunos. A ordenação 

dos alunos na ficha 2 teve por base o índice de performance no jogo. Esta 

ordenação permitiu verificar se o desempenho dos alunos se mantinha de uma 

ficha para a outra, independentemente dos comportamentos que se estivessem 

a observar, ou se existiam alterações. No quadro 10 é apresentada esta 

ordenação dos alunos. 

Ordem de desempenho dos alunos 

Classificação Ficha 1 Ficha 2 

1º 1 1 

2º 6 6 

3º 5 5 

4º 2 2 

5º 4 4 

6º 3 3 

      Quadro 10 – Ordenação do desempenho dos alunos. 
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Mediante estes resultados é possível constatar que o desempenho dos 

alunos relativo aos pares se mantem o mesmo, independentemente da ficha 

que esteja a ser utilizada para registo e independentemente dos 

comportamentos que estejam a ser observados. Assim, o aluno 1 obterá 

sempre um melhor desempenho do que o aluno 6, o aluno 6 será melhor do 

que o 5, e assim sucessivamente. 

Relativamente às dificuldades dos alunos, também na ficha 2 os 

problemas identificados distribuem-se um pouco por todas as categorias, sendo 

que a categoria com pior desempenho foi a de movimentos sem bola. Os 

comportamentos mais problemáticos desta categoria foram “após passe não 

corta” e “não se desmarca do defensor”. Como se pode verificar também os 

problemas identificados são semelhantes não só aos apresentados com a ficha 

1 na pág. 69, mas também com os apontados pelos peritos. Não são 

apontados outros problemas porque o jogo escolhido para esta observação é 

de uma avaliação sumativa, na qual os alunos já não apresentavam tantas 

dificuldades. 

Teste Declarativo 

Os dados obtidos com o teste declarativo também demonstram que no 

final da unidade didática, os alunos revelavam dominar os conhecimentos 

específicos da modalidade em causa, atingindo um valor médio de 18.1 (com 

um mínimo de 15.4 valores e um máximo de 19.7). 
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4.1.4.1.7 Considerações Finais 

Esta investigação permitiu-me não só atingir os objetivos que propus 

para o estudo, mas também desenvolver as minhas competências ao nível da 

observação do jogo e ao nível do processo ensino aprendizagem. 

Uma das minhas primeiras dificuldades na elaboração deste estudo 

remete-se à construção da ficha de observação do desempenho motor dos 

alunos, uma vez que tive que ser eu a definir os objetivos que queria observar 

e que pretendia que os alunos soubessem executar no final da unidade 

didática. Outra das minhas dificuldades está relacionada com a observação em 

si, pois no início não conseguia identificar claramente os problemas e não 

conseguia registar todos os comportamentos.  

Por outro lado, e não menos importante, os resultados obtidos revelaram 

e confirmaram que objetivamente existiu uma evolução no nível de 

desempenho dos alunos em contexto de jogo, tendo em alguns apresentado 

uma melhoria na ordem dos 30%. Esta evolução foi igualmente conformada 

com base na opinião dos peritos, não só porque ordenaram corretamente os 

vários momentos de avaliação, como relataram problemas de jogo e melhorias 

comportamentais que coincidiram com as nossas observações e análises. 

Também os resultados obtidos com a ficha 2, veio confirmar a efetiva 

evolução dos alunos e a melhoria das minhas capacidades de observação em 

contexto de aula. No entanto, a sua utilização não foi nada fácil tendo-me 

surgido várias limitações. Em primeiro lugar, a ficha era demasiado extensa 

pois comportava uma série de características para cada categoria, sendo que 

nem sabia identificar corretamente algumas. Em segundo lugar, demorava-se 

imenso tempo no registo dos comportamentos, pelo que cheguei a demorar 1 

hora a registar 2 minutos de jogo. Em terceiro lugar, não é prática uma vez que 

não iria conseguir registar tudo em tempo real, tendo que recorrer sempre ao 

registo em vídeo, algo que pode ser complicado de realizar caso um 

encarregado de educação não autorize a gravação de imagens do seu 

educando. E em quarto lugar, o tratamento dos dados também demora muito 
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tempo. Por isso, é que um professor deve sintetizar e selecionar os 

comportamentos que pretende que os alunos saibam realizar devidamente, 

pois não se consegue avaliar tudo. 

Saliento, ainda, que o facto de não ter encontrado muitas fichas com 

este propósito e uma que se adequa-se realmente ao nível de desempenho de 

jogo dos meus alunos, fez com que fosse necessário acrescentar algumas 

características. 

Para futuros estudos tenho a sugerir que se faça a observação com esta 

ficha a todos os jogos e equipas, de modo a perceber se existem alterações 

significativas e que se peça aos peritos para ordenarem os alunos conforme o 

seu desempenho, de modo a verificar se corresponde aos dados obtidos com 

estas diferentes fichas. 

Por último, estes resultados da aprendizagem revelaram que o modelo 

de ensino utilizado, nomeadamente o MED, serviu os propósitos delineados 

para esta turma. Os alunos revelaram, através do teste declarativo, que têm um 

conhecimento bastante abrangente sobre a modalidade, são capazes de 

desempenhar com sucesso vários papéis inerentes à competição, como sejam 

arbitrar, jogar, orientar a equipa, entre outros. 
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4.2 Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

É fundamental que o professor, para além das suas funções 

desempenhadas na sala de aula, participe e se envolva nas atividades do seu 

estabelecimento de ensino. A sua integração na comunidade e as relações que 

estabelece com ela, dependem deste envolvimento e das tarefas que assume 

perante a escola. Além de desenvolver as suas funções mais didáticas, 

também contribui para a melhoria da instituição e da comunidade educativa em 

que está inserido. 

Assim, no decorrer do estágio profissional, tivemos oportunidade de nos 

envolver em diversas atividades, apresentadas de seguida, e de acompanhar 

outras funções como o desporto escolar. Todas estas experiências 

contribuíram para o enriquecimento da nossa prática docente, na medida em 

que fizeram-nos entender melhor o funcionamento da escola e as suas 

preocupações, além de facilitar a nossa integração no estágio. 

4.2.1 Corta Mato 

O Corta Mato é uma atividade realizada frequentemente na escola, no 

final do primeiro período. Nesta atividade habitualmente só participam alunos 

da escola organizadora e o seu percurso é realizado dentro da mesma. Face à 

nova organização das escolas em agrupamentos sentiu-se necessidade de 

modificar esta estrutura, de modo a envolver no mesmo evento, as outras 

escolas do agrupamento e promovendo o convívio dos alunos com a restante 

comunidade escolar. Claro que, em termos de logística, esta ideia seria um 

pouco difícil de concretizar, uma vez que nem todas as escolas estão próximas 

umas das outras. Também o abundante número de participantes iria dificultar 

os registos de chegada, a distribuição dos dorsais e o controlo de todos os 

alunos. Assim, realizou-se apenas com três escolas, uma do 1º ciclo, outra do 

2º e 3º ciclo e outra do ensino secundário que também comporta 3º ciclo. Estas 

escolas foram escolhidas não só por possuírem um maior número de alunos, 

mas também por existir um acesso por dentro entre as mesmas. 
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A organização do corta mato foi da responsabilidade de todo o 

agrupamento, sendo que os intermediários entre as escolas eram os 

coordenadores do desporto escolar. Também o grupo disciplinar de educação 

física e o núcleo de estágio se envolveram nesta atividade ficando com as 

tarefas de distribuir os dorsais, indicar o caminho aos alunos e de montar o 

material necessário. Como havia vários postos de controlo teve-se que pedir 

ajuda à associação de estudantes, de modo a que se pudesse assegurar todos 

os pontos críticos do percurso. 

Este evento destinou-se a todos os alunos interessados em participar 

destas três escolas, pelo que a inscrição dos mesmos foi da responsabilidade 

dos seus professores de educação física. As distâncias de corrida variavam 

conforme os escalões, contudo, apenas nos dois últimos é que os alunos 

voltavam a percorrer os mesmos espaços. Esta tarefa de conseguir identificar 

quem estava a passar pela segunda vez não foi fácil, pelo que a solução que 

encontramos foi a de cada um ter de memorizar um certo número de alunos. 

Apesar de esta estratégia não ser a mais eficaz, pois podia nos escapar algum, 

no final conseguimos contabilizar todos não ficando ninguém prejudicado. 

Contudo, “A experiência de muitos professores (…) fez com que este 

evento se tornasse um sucesso, refletindo-se numa boa aposta para o futuro” 

(Diário de Bordo, reflexão nº32: corta mato). 

É de salientar que, para além da grande adesão dos alunos, também a 

comunidade educativa prestou o seu apoio aos participantes, assistindo e 

aplaudindo no decorrer de cada prova, não só o pessoal docente e o pessoal 

não docente mas também pais e amigos que vieram de propósito apoiar os 

seus filhos e os restantes concorrentes. 

Assim, considero que o ponto alto do evento consistiu na animação, no 

convívio e na interação que se criou durante toda a atividade, revelando-se 

bastante gratificante e enriquecedor no ponto de vista social. 
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4.2.1.1 Corta Mato Distrital 

Para o corta mato distrital são apurados os alunos que, na fase escolar, 

se classificaram entre os três primeiros lugares de cada escalão competitivo. 

Neste evento participam todos os alunos apurados de todas as escolas 

pertencentes a um determinando distrito, que no nosso caso foi do distrito do 

Porto. De modo a poder vivenciar esta experiência como professora, dado que 

já o tinha feito como aluna, decidi voluntariar-me para ajudar no 

acompanhamento dos alunos do AEAS ao local do evento. 

Neste sentido, fiquei incumbida de acompanhar os alunos, do escalão 

infantis B masculinos, à zona de partida e recolhê-los na zona de chegada, 

tendo também que auxiliar outra professora com os escalões juvenis e juniores 

masculinos. 

Comparativamente com o evento realizado na nossa escola este 

assume uma dimensão muito mais alargada, dado que o número de 

participantes é bastante superior ao nosso. O facto de existirem mais alunos a 

competir fez com que estivesse mais ansiosa quanto aos resultados do nosso 

agrupamento. 

Na chegada à escola sentia-me contente pelos resultados obtidos, 

satisfeita por esta experiência me proporcionar momentos de convívio com 

professores que já não via há muito tempo e expectante quanto à minha 

participação em eventos semelhantes. 

4.2.2 V Meeting de Atletismo 

O Meeting de Atletismo é já um evento com grande envergadura na 

escola secundária Abel Salazar. É organizado pelo núcleo de estágio e serve 

como apuramento dos alunos para a seleção de atletismo, seleção que 

representa a escola nos torneios concelhios realizados no terceiro período. 

Esta é a quinta vez que é organizado e tem-se revelado um sucesso dentro da 

comunidade escolar, pelo que os alunos estão sempre ansiosos pela sua 

concretização. 
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Este ano o evento foi realizado no final do segundo período e, apesar de 

ter sido organizado pelo núcleo de estágio o grupo disciplinar de educação 

física ajudou na sua implementação e dinamização. Também a associação de 

estudantes ajudou a animar o recinto, no dia da atividade, com muita música. 

A concretização do V Meeting de Atletismo exigiu de todos muito esforço 

e dedicação. Porém, todos os documentos criados se basearam nos 

elaborados por outros estagiários, facilitando a nossa tarefa. Ainda assim, o 

facto de termos de reler todos os documentos, corrigindo erros passados e de 

ter de os adaptar às exigências deste ano letivo tornou-se num trabalho 

exaustivo, no qual tivemos que despender bastante tempo. 

Após a leitura de todos os documentos e feitas as alterações 

necessárias aos regulamentos, começamos a divulgar o evento junto dos 

professores de educação física, para que estes pudessem inscrever os alunos 

interessados em participar, tendo os mesmos que preencher os requisitos 

mínimos de cada prova. Estes requisitos serviram apenas como guia para os 

professores saberem quem deveriam aconselhar a participar no evento, pelo 

que nenhum aluno foi impedido de participar por não os possuir. Isto fez com 

que tivéssemos mais de 100 participantes. 

Apesar das inscrições terem começado com alguma antecedência e de 

haver uma data limite para o seu término, esta constituiu-se numa das tarefas 

do evento mais difíceis de completar. Mesmo depois de termos avisado os 

professores da data limite das inscrições, no dia do meeting, ainda tivemos que 

estar a atualizar as fichas de registos com os novos alunos, fazendo com que 

se originasse uma confusão e atrasando o início da atividade. Contudo, 

conseguimos resolver o problema com a ajuda da nossa professora cooperante 

e a cooperação dos outros professores. 

Para além destas tarefas tivemos, ainda, que elaborar o calendário das 

provas, os cartazes de divulgação, as justificações de faltas, as credenciais, os 

convites e requisições de material e tentar arranjar patrocínios. A professora 

cooperante juntamente com outros professores do grupo disciplinar de 
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educação física, conseguiram angariar patrocínio para as medalhas e para o 

lanche dos alunos. A reportagem fotográfica ficou assegurada pelos alunos do 

CEF (Curso de Educação e Formação) de fotografia e a animação da 

cerimónia de entrega de prémios pelo grupo de dança do desporto escolar da 

escola. Foram convidados a estarem presentes no evento a direção do 

agrupamento e os professores das outras disciplinas. 

No dia do meeting de atletismo, as minhas funções consistiam em 

realizar a chamada dos alunos para as provas da pista e apontar os resultados, 

mas desde logo percebi que teria que assumir outra função muito importante, 

nomeadamente, de supervisora e gestora de tudo o que acontecia no torneio 

juntamente com os meus colegas de estágio. 

Apesar de toda a correria, ansiedade, esforço e cansaço sentidos, no 

final, reconhecemos que a atividade teve bastante êxito, as dificuldades foram 

superadas e o nosso trabalho valeu a pena, tornando esta experiência muito 

enriquecedora ao nível da gestão e organização de eventos. 

4.2.3 Torneios Concelhios 

No início do terceiro período realizou-se, como é habitual, os XV 

Torneios Desportivos Inter Escolas Secundárias do Concelho de Matosinhos. 

Este evento assume uma grande dimensão sendo a atividade mais esperada 

pelos alunos. É uma semana marcada por muita competitividade, festividade e 

acima de tudo, convívio. Convívio não só entre os alunos das várias escolas, 

mas também entre os professores. 

Para poderem participar nesta atividade os alunos tiveram que percorrer 

duas fases. A primeira fase foi a da inscrição junto do seu professor de 

educação física. A segunda fase correspondeu à seleção dos alunos mais 

competentes, uma vez que cada equipa só podia conter 12 elementos. 

O núcleo de estágio ficou com a tarefa de selecionar e treinar os alunos 

da seleção de andebol, feminina e masculina, tarefa anteriormente 

desempenhada pelo professor Pedro Vilaça. Como este professor já não 
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lecionava na nossa escola teve que ser o núcleo de estágio a assumir esta 

tarefa. Apesar de nunca ter praticado andebol num clube, esta experiência foi 

bastante gratificante e enriquecedora para mim, não só porque aprendi com os 

meus colegas alguns exercícios e estratégias de jogo que posso vir a aplicar no 

futuro, mas também pelo convívio que se criou com os alunos.  

No que diz respeito à seleção feminina não tivemos que selecionar 

ninguém, pois o número de inscritos não ultrapassava o limite definido. 

Contudo, o facto de não estarem muitas inscritas dificultava a nossa tarefa nos 

treinos, dado que não existia elementos suficientes para jogarem 7x7. Tinha-se 

que recorrer sempre a rapazes o que não era muito do agrado das meninas, 

visto que estes eram muito individualistas. Ainda assim, as raparigas evoluíram 

e apesar de não terem conquistado nenhuma medalha não ficaram no fim da 

tabela classificativa. 

No caso da seleção masculina a situação foi bastante diferente. Primeiro 

tivemos que selecionar os melhores pois tínhamos inscritos a mais. Esta tarefa 

tornou-se mais complexa do que pensávamos porque como todos jogavam em 

clubes não existia ninguém que fosse muito mau. Para tomar esta decisão 

deliberamos também com o capitão da equipa, de modo a chegar a um 

consenso. As nossas expetativas estavam em alta porque esta seleção já foi 

consagrada campeã em torneios anteriores, pelo que queríamos mais uma 

vitória. 

De forma, a que todas as escolas contribuam para o evento, a 

organização distribui pelas mesmas as diversas modalidades. Depois da escola 

saber qual a sua modalidade fica encarregue de todos os preparativos para a 

concretização da competição da mesma. Assim, deve contratar os árbitros para 

os jogos, oferecer lanche às equipas, redigir o regulamento e outro tipo de 

documentos necessários à realização de cada jogo e definir duas pessoas 

responsáveis pelo acompanhamento das equipas dentro do recinto escolar. 

A nossa escola ficou responsável pela organização da competição de 

andebol, sendo o núcleo de estágio a assumir essa coordenação. O grupo 



82 
 

disciplinar de educação física e alguns alunos das nossas turmas ajudaram no 

dia do torneio ao assumirem funções como, oficiais de mesa, acompanhantes 

das equipas, reportagem e na distribuição do lanche. O núcleo de estágio no 

dia da atividade ficou apenas como supervisor do cumprimento das outras 

funções e esclareceu dúvidas aos participantes e treinadores das equipas, para 

além de assumir a função de treinador da equipa de andebol da escola. No 

final, ficamos todos de parabéns pela boa organização. No final dessa semana 

realizaram-se as finais dos desportos coletivos, na qual a nossa seleção de 

andebol se sagrou mais uma vez campeã. Neste dia estive a orientar a nossa 

seleção e ajudei na função de oficial de mesa. 

Quanto ao torneio de atletismo, o mesmo foi realizado no Pavilhão da 

Bateria em Leça da Palmeira e estava inicialmente marcado para o fim da 

semana. Contudo, teve de ser adiado uma semana por questões climatéricas. 

Esta atividade ficou marcada pelas boas classificações atingidas por alguns 

alunos da nossa seleção. A nossa tarefa nesta competição centrou-se apenas 

em acompanhar os nossos alunos, orientando-os e incentivando-os durante as 

provas. 

Esta semana ficou marcada como sendo uma experiência bastante 

positiva e gratificante, pela interação que houve com as outras escolas e 

alunos e por me ter dado a oportunidade de participar nos torneios como 

professora. 

4.2.4 Outras Atividades 

Para além das atividades realizadas no âmbito do desporto escolar, o 

AEAS promoveu ainda o streetbasquet para o ensino básico, no qual o NE 

ajudou na organização e gestão do mesmo, e os eventos culminantes de 

voleibol, basquetebol, badmínton e dança. A organização e gestão dos eventos 

culminantes foram da inteira responsabilidade do núcleo de estágio.  

Fui também convidada a participar numa visita de estudo pela disciplina 

de português ao Convento de Mafra. Apesar de esta visita não estar 

relacionada com a minha área, acabou por contribuir muito a nível pessoal 
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porque tive a oportunidade de comunicar com outros professores de outras 

disciplinas e com os alunos num ambiente fora do contexto escolar. 

4.2.5 Direção de Turma 

Durante este ano de estágio tive a oportunidade de vivenciar a 

diversidade de tarefas que o professor pode assumir na sua profissão, sendo 

que a direção de turma foi uma delas. Apesar de ter escolhido o desporto 

escolar como área de maior investimento, pude também acompanhar a direção 

de turma dos meus alunos pois a PC era a diretora da minha turma. 

O diretor de turma é a ponte entre a escola e a comunidade, sendo o 

aluno o tema principal de comunicação entre os dois lados. Assim, o DT para 

além de esclarecer sobre as notas e os problemas da turma aos EE, deverá 

também encontrar estratégias que motivem os mesmos a participar nas 

atividades da escola, a preocuparem-se com os problemas da escola e que se 

tornem companheiros do processo educativos dos seus educandos. Para isso, 

o professor para além do seu horário letivo deverá dedicar uma hora semanal 

para o atendimento dos encarregados de educação. Esta hora serve para os 

EE esclarecerem alguma situação ou para o diretor de turma expor algum 

problema a estes. 

O meu contributo para a execução desta tarefa não foi muito marcante, 

passando apenas pela minha ajuda ao nível da distribuição de documentos e 

informações e pela minha participação nas reuniões. Ainda assim, consegui 

perceber a dinâmica desta função e penso que foi uma mais-valia para a minha 

futura carreira docente, pois é provável que venha a desempenhar esta função. 

Por aquilo que pude perceber e constatar esta diretora de turma sempre 

lutou pelos interesses dos alunos, tentando incentivar os mesmos a melhorar o 

seu desempenho e conversando com os outros professores de forma a estes 

ajudarem nesta melhoria. 
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4.2.6 Desporto Escolar 

O Desporto Escolar (DE) pretende proporcionar a todos os alunos o 

acesso à prática desportiva, visando a promoção da saúde, a inclusão, a 

integração social e a promoção do desporto, desenvolvendo o desporto 

nacional, o combate ao insucesso e abandono escolar e a aquisição de hábitos 

de vida saudável (Programa do Desporto Escolar para 2009/2013). 

O DE torna-se numa oportunidade única para as crianças e jovens, com 

estatutos socioeconómicos desfavorecidos ou oriundos de regiões menos 

desenvolvidas a nível desportivo, poderem usufruir de uma experiência 

desportiva autêntica, contendo não só a componente competitiva mas também 

a lúdica e de promoção da saúde. 

O desporto contém imensas qualidades e valores, que vão além da 

competição e performance física, tais como, a cooperação, a socialização, o 

convívio, a descoberta, a sabedoria, a responsabilidade, entre outros. Estimula 

as capacidades físicas, cognitivas e sociais das crianças e jovens, preparando-

os para agir em conformidade com as exigências futuras, tanto a nível pessoal, 

como intelectual ou profissional. 

Em Portugal, “o DE deve promover a saúde e a condição física, bem 

como a educação moral, intelectual e social da juventude portuguesa, no 

respeito absoluto pelo direito à individualidade e à diferença, partindo do 

princípio de que a atividade desportiva do jovem deve servir exclusivamente a 

sua educação, sem parcialismo e em verdadeiro espírito de cooperação” 

(Decreto-lei nº 95/91, de 26 de fevereiro). Assim, todos os alunos que estejam 

a frequentar o 2º e 3º ciclo podem participar nas atividades desenvolvidas no 

desporto escolar. 

No que diz respeito à competição do DE praticada em Portugal, a 

mesma pode ocorrer em três fases, nomeadamente, a fase local, a fase 

regional e a fase nacional (Decreto-lei nº 95/91, de 26 de fevereiro, artigos 7º e 

10º). Neste momento, o DE oferece um vasto leque de modalidades com 
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quadro competitivo nos três âmbitos referidos, dando oportunidade aos alunos 

de escolherem aquela de que gostam mais ou pela qual têm mais interesse. 

A nossa escola, o AEAS, disponibiliza modalidades como a natação, o 

tiro com arco, o ténis, o basquetebol, o badmínton e a dança, sendo que a 

maioria dos treinos se realiza na hora do almoço ou depois das 18 horas e 30 

minutos. A natação é um caso excecional, uma vez que quem define os 

horários não são os professores mas sim o estabelecimento no qual é realizado 

a sua prática, tendo por isso, vários dias e em diferentes horas do dia. 

Para além destas modalidades, o AEAS dinamizou e participou no Corta 

Mato, projeto promovido também no âmbito do DE. A participação nesta 

atividade não implicava que os alunos tivessem que estar inscritos nas outras 

modalidades do DE, pelo que envolveu todos os alunos do agrupamento. Esta 

atividade consistia numa prova de corrida, cuja distância varia conforme o 

escalão etário de cada participante. Após a seleção local e de acordo com o 

quadro competitivo, o aluno segue para a fase distrital e, numa fase posterior, 

para a fase nacional. Nesta fase é escolhido um vencedor por cada prova, 

através da classificação geral dos resultados. 

Como o núcleo de estágio optou por explorar mais a vertente do DE ao 

invés da DT, após terem sido expostos os horários do DE, tivemos que 

escolher qual a modalidade em que queríamos aprofundar o nosso 

conhecimento. Assim, escolhi a natação por ser uma área que aprecio 

bastante, por ser uma modalidade que não é fácil de encontrar nas escolas e 

porque queria desenvolver as minhas competências de ensino neste desporto. 

Esta experiência proporcionou-me uma maior aproximação com a 

modalidade, contribuindo para o desenvolvimento da minha observação sobre 

os aspetos técnicos, para a minha construção de exercícios adequados a cada 

estilo de nado e para os meus conhecimentos sobre a matéria. Para ficar a 

saber mais da dinâmica desta competição ao nível do DE, procurei envolver-

me nas diversas provas que iam acontecendo. Contudo, apenas pude 

comparecer à primeira porque não tinha autorização para acompanhar os 
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alunos aos recintos das restantes provas, desde que a professora responsável 

se ausentou. Esta situação deixou-me bastante triste, não só porque estava 

preocupada com o estado de saúde desta professora, mas também porque não 

iria puder continuar a lecionar esta modalidade. A direção da escola não nos 

permitiu continuar com a sua lecionação pois requeria muita responsabilidade, 

dado que a mesma não era realizada dentro do estabelecimento de ensino. 

Assim, foi-nos proposto acompanhar o desporto escolar de tiro com arco, até 

ser encontrado um professor substituto. 

Ainda assim, o acompanhamento dos atletas àquela prova fez-me 

perceber a dinâmica existente numa competição deste género, na medida em 

que pude observar como é feita a chamada para cada prova, a sua forma de 

catalogação, como são transmitidas as indicações aos diversos juízes e como 

é vivenciado pelos atletas os momentos antes de entrar em pista e de saberem 

os resultados. 

Tenho, ainda, a salientar que uma das situações mais marcantes desta 

experiência e que contribuiu bastante para o meu enriquecimento enquanto 

docente foi o facto de uma aluna se ter lesionado com alguma gravidade 

durante uma aula e tivemos que chamar a ambulância. Esta situação fez-me 

aprender alguns procedimentos que devo adotar no caso de algo desta 

natureza acontecer numa das minhas aulas. 
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4.3 Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

Durante o decorrer do estágio percebi que, de facto, a escola é o reflexo 

da nossa sociedade. As crianças e os jovens passam a maior parte do seu dia 

no estabelecimento de ensino e, por isso, acabam por ser os professores os 

seus principais educadores. Neste sentido e enquanto formadores, os 

professores tem a responsabilidade de contribuir para a formação dos alunos, 

mesmo estes tendo características heterogéneas. O professor deve procurar as 

condições mais favoráveis para que essa formação ocorra com qualidade e 

para todos de igual forma. Assim, acreditamos que o professor se preocupa 

com o seu próprio desenvolvimento profissional, na medida em que busca o 

aumento e aperfeiçoamento do seu conhecimento. Mas, para isso, o professor 

não se pode preocupar apenas com a lecionação, é necessário que procure 

aprofundar os seus conhecimentos, tentando corresponder às necessidades 

dos alunos. 

Enquanto professora estagiária procurei desenvolver a minha própria 

ação, esforçando-me para ser justa e imparcial, mantendo uma atitude 

proactiva relativamente à prática de ensino e criando uma afetividade com os 

alunos e com a comunidade. Além disso, realizei algumas tarefas propostas 

pelo estágio, como por exemplo, a conceção e realização do projeto de 

formação individual (PFI), no qual delineei os objetivos que pretendia atingir 

enquanto docente. 

Um dos fatores que contribuiu bastante para o meu desenvolvimento 

profissional está relacionado com as reuniões de núcleo de estágio, que se 

realizavam todas as semanas. Nestas reuniões, além de discutirmos sobre os 

problemas da aula, debatíamos muito sobre a atualidade do sistema de ensino 

e sobre problemáticas associadas à profissão docente. Assim, através destes 

debates aprendi a escutar os outros e a defender as minhas convicções acerca 

da profissão, tornando-me numa pessoa mais ativa e participativa, 

aperfeiçoando a minha argumentação. Do mesmo modo, aprendi a identificar e 

a refletir sobre os problemas da prática, algo muito útil para o meu futuro 

profissional. 
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É de salientar que a reflexão teve, assim, um papel fundamental no 

decorrer do EP, visto que nos permitiu aprender a encontrar soluções e a 

delinear estratégias para ultrapassar as dificuldades que iam surgindo não só 

nas aulas, mas também nas atividades que desenvolvia-mos. 

Face às mudanças constantes da sociedade, é necessário que o 

professor se mantenha atualizado e que acompanhe estas mudanças, pois só 

assim, é que podemos tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

adequado às necessidades dos alunos. Esta atualização só pode ser 

concretizada se o professor se mantiver em formação contínua, procurando um 

constante crescimento profissional e investigando sobre e no ensino. Posso dar 

como exemplo o Judo, modalidade optativa selecionada pelos alunos, que me 

fez pesquisar e investigar mais sobre a mesma, dado que não tinha qualquer 

tipo de formação nesta área, a não ser a pouca prática vivenciada nas aulas de 

didática da FADEUP. 

Outra das minhas grandes dificuldades foi o ter de recorrer à escrita para 

explicar e expressar os meus sentimentos e experiências vivenciadas. Desde a 

elaboração do PFI, passando pelo diário de bordo e, agora, pela construção 

deste documento, tive que percorrer um caminho bastante árduo e complexo 

mas que, no final, penso ter superado. Como se pode comprovar pelo meu 

diário de bordo, as primeiras reflexões das aulas eram essencialmente 

descritivas e com poucas soluções para resolver os problemas das aulas. No 

entanto, fui aperfeiçoando esta faceta, tentando-me focar naquilo que 

realmente importava retirar de cada aula e naquilo que podia fazer melhor. 

Chegando a esta fase final fico contente por conseguir observar as minhas 

melhorias ao nível da escrita. 

Os orientadores da escola e da faculdade também tiveram um papel 

decisivo na minha evolução profissional, pois criaram em mim o desejo de 

procurar a ser sempre melhor professora.  
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5. CONCLUSÃO 

Terminado este ano letivo é com grande saudade que recordo todas as 

experiências positivas que o mesmo me proporcionou, tanto a nível profissional 

como pessoal. O facto de ter tido a possibilidade de contribuir para a formação 

dos meus alunos e de ter criado uma afetividade positiva com a comunidade 

em geral foram, sem dúvida, os aspetos que mais me marcaram durante este 

estágio profissional. 

Desde do nervosismo inicial, ao primeiro contacto com a turma, às aulas 

lecionadas ao longo do ano e à organização de diversas atividades, todos os 

momentos vividos neste ano foram motivos de aprendizagem e de reflexão, 

pelo que permanecerão presentes durante toda a nossa vida. Isto não quer 

dizer que tenha sido um ano fácil, pelo contrário, exigiu muito esforço, 

dedicação e implicou realizar tarefas não tão agradáveis, como o caso da 

avaliação dos alunos. 

Com o decorrer deste estágio, penso ter sido capaz de desenvolver e 

aperfeiçoar as minhas competências como docente, quer no processo de 

ensino aprendizagem, quer na relação estabelecida com a comunidade 

escolar. As dificuldades foram superadas e os conhecimentos consolidados, 

sendo que a pesquisa e a busca por mais informação ainda não acabou. As 

conversas e discussões realizadas com outros professores, não só de 

educação física, permitiram desenvolver a minha capacidade de argumentação 

e de reflexão acerca do sistema educativo e da profissão docente. 

O facto de ter de refletir constantemente sobre a minha prática de ensino 

permitiu que melhorasse não só a minha ação, com a procura de estratégias 

pedagógicas que solucionassem os problemas decorrentes das aulas, mas 

também a aprendizagem dos alunos. Além disso, contribuiu para a dinâmica 

das minhas aulas, pois ao resolver os problemas encontrados nas mesmas, as 

atividades tornaram-se mais entusiasmantes e a motivação dos alunos 

aumentou. 
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Ao longo do estágio fui percebendo que as tarefas do professor não 

passam apenas pelas realizadas na sala de aula, pelo que o mesmo deve 

interagir e se relacionar com a comunidade, de modo a conhecer melhor o 

meio em que trabalha e no qual os seus alunos vivem, inteirando-se dos 

problemas existentes na mesma e contribuindo para a sua resolução. 

Saliento, ainda, que também a aplicação do modelo de educação 

desportiva contribuiu bastante para o meu crescimento profissional e para a 

aprendizagem dos alunos, pelo que considero ter sido a melhor forma de 

abordar as matérias que lecionei através deste modelo de ensino. 

Também o projeto de investigação-ação permitiu que desenvolvesse as 

minhas competências didáticas e pedagógicas, possibilitando-me investigar 

mais aprofundadamente sobre a minha própria capacidade de avaliar o 

desempenho motor dos alunos, tarefa fundamental para o professor. 

A participação e organização em várias atividades da escola foram outro 

contributo importante para o meu crescimento, dado que permitiram estender o 

meu campo de atuação noutros contextos e fizeram aumentar a minha 

capacidade de me relacionar com outros intervenientes do processo educativo. 

Assim, considero que com esta experiência consegui adquirir 

conhecimentos e competências necessárias à realização da prática docente, 

por exemplo, ao nível do planeamento, da gestão e organização da aula, das 

matérias a lecionar, do funcionamento do estabelecimento de ensino e na 

relação com a comunidade. 

Apesar de ter sido um ano muito trabalhoso e no qual me tive que 

empenhar bastante para alcançar todos os objetivos a que me propus, 

considero que foi uma experiência muito enriquecedora e inesquecível, repleta 

de alegrias e de momentos únicos, que jamais esquecerei. Sei que ainda tenho 

muito para aprender, por isso, devo investir na minha formação estando 

sempre aberto a conhecimentos novos, mantendo-me assim atualizado. 
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Resta-me, apenas, dizer que espero no futuro puder voltar a exercer 

esta função que tanto agrado e satisfação me proporcionou. Os tempos estão 

difíceis mas com determinação, persistência e garra tenho fé que tudo vai 

melhorar e que o ensino irá estar aberto novamente ao recrutamento de novos 

professores. 
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Anexo 1 - Calendário Escolar 2012/2013 – 12º B 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

S 1   Feriado      1 

D 2   2      2 

2ªf 3 1  3    1  3 

3ªf 4 Voleibol  Voleibol Ano Novo   3ºP/I. T.  Judo 

4ªf 5 3  5 2   3 Feriado 5 

5ªf 6 Voleibol Feriado Test/Volei 2ºP/Bad.   I. T. Dança Livre 

6ªf 7 Feriado 2 7 4 1 1 5 3 
Fim 
3º P 

S 8 6 3 Feriado 5 2 2 6 4 8 

D 9 7 4 9 6 3 3 7 5 9 

2ªf 10 8 

F
it
n
e
s
s
g
ra

m
 10 7 4 4 

T
o
rn

e
io

s
 

C
o
n
c
e
lh

io
s
 6 10 

3ªf 11 Voleibol AD Bad. Badminton Basquet. Basquet. Dança 11 

4ªf 12 10 E. C. 9 6 6 8 12 

5ªf 13 Voleibol Badmínton Badmínton Basquet. Tes/Basq Dança 13 

6ªf 1º P 12 Fim 1ºP 11 8 8 10 14 

S 15 13 10 15 12 9 9 13 11 15 

D 16 14 11 16 13 10 10 14 12 16 

2ªf 17 15 12 17 14 

Carnaval 

11 15 13 17 

3ªf Apresent. Salto Al Res./Fut 18 Basquetebol VE/L.P. Mini/Acr Dança 18 

4ªf 19 17 14 19 E. C. 
Meeting 
E. C. 

17 15 19 

5ªf AD Vol. Salto Al Res./Fut 20 Basquetebol Basquet. Futebol Mini/Acr Dança 20 

6ªf 21 19 16 21 18 15 Fim 2ºP 19 17 21 

S 22 20 17 22 19 16 16 20 18 22 

D 23 21 18 23 20 17 17 21 19 23 

2ªf 24 22 19 24 21 18 18 22 20 24 

3ªf AD Basq Res./Fut Voleibol Natal Basquetebol VE/L. P. 19 Mini/Acr Feriado 25 

4ªf 26 24 21 26 23 20 20 24 22 26 

5ªf Voleibol Res./Fut Voleibol 27 Basquetebol VE/L. P. 21 Feriado Judo 27 

6ªf 28 26 23 28 25 22 22 26 24 28 

S 29 27 24 29 26 23 23 27 25 29 

D 30 28 25 30 27 24 24 28 26 30 

2ªf  29 26 31 28 25 25 29 27  

3ªf  Voleibol Voleibol  VE/L. P. Basquet. 26 Mini/Acr Judo  

4ªf  31 
Corta 
Mato 

 30 27 27  29  

5ªf   Voleibol  VE/L. P. Basquet 28  Judo  

6ªf   30    Feriado  31  

S       30    

D       Páscoa    

Legenda: 

P1   P2   P3  Início e Fim Períodos   Feriados  

Torneios/Competições   AD – Avaliação Diagnóstica VE – velocidade/estafetas 

L. P. – Lançamento do Peso I. T. – Inter turmas E. C. – Evento Culminante 
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Anexo 2 – Estruturação do Plano de Aula 

Plano de Aula 

Aula nº:     Sessão:  
Ano:     Turma:  
Unidade didática:  
Função didática:  

Nº de alunos:  
Material:  

Data:  
Hora:  
Duração:  
Local:  Espaço:  

 

Objetivos Gerais: 
Habilidades Motoras – 
Condição Física –  
Cultura Desportiva –  
Aspetos Psicossociais –  

 

 
Objetivos Comportamentais 

Situação de Aprendizagem/Organização dos 
alunos 

Componentes Críticas Tempo 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

    

P
a

rt
e
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

l 

    

P
a

rt
e
 F

in
a
l 

    

 
Reflexão da Orientadora de Estágio: 
  
  



XXI 
 

Anexo 3 – Desenho da Época Desportiva de Voleibol (exemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papéis a desempenhar dentro da equipa 

Árbitros, treinadores, capitães, jornalista, oficial de mesa, cronometrista, 
estatísticos e jogadores 

Espaço/Equipamento 

Metade do campo para cada equipa e 
6 bolas. Os espaços serão rotativos. 

Seleção do Desporto 

Voleibol (Jogo Formal 6x6) 

Caracterização da Turma 

19 Alunos – 15 raparigas e 4 rapazes 

Formato da competição 

Jogo formal 6x6 (6 jornadas) 

Evento culminante no final do 1º período. 

Elaboração das Equipas 

3 Equipas – duas com 6 elementos e 
uma com 7 elementos 

Duração da época 

25 Aulas de 45 minutos 

Competição Diária 

Jogo formal 6x6 e vão-se realizar 6 jornadas. 

Na época de competição, enquanto as equipas jogam os alunos que se encontram de fora realizam os diferentes papéis 
anteriormente referidos. 

Tarefas Baseadas no Jogo + 
Quadro competitivos 

12 Aulas + 13 Aulas 

Quadro competitivo 

A competição realiza-se após a instrução 
das tarefas baseadas no jogo. Em cada 
aula realizar-se-á 2 jogos, em que cada 
um terá a duração de 20 minutos 
(10+10) 

Quadro Organizativo da Unidade de Ensino 

1 e 2 Avaliação diagnóstica – Jogo reduzido 4x4 13 à 24 Competição Formal – 1ª à 6ª Jornada 

3 à 12 
Instrução das tarefas baseadas nos jogos. 
Instrução dos diferentes papéis que os alunos 
vão desempenhar. 

25 Taça “Melhor Caracterização” 

 

Evento Culminante 

No final do 1º Período realizar-se-á o evento culminante com a final da modalidade lecionada através do Modelo de 
Educação Desportiva.  

Sistema de Pontuação 

3 Pontos para a equipa vencedora 

2 Pontos para empates 

1 Ponto para a equipa derrotada 

0 Pontos por falta de comparência 

Desenho da Época Desportiva (adaptado de Vasco Ricardo, 2005) 
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Justificação do Desenho 

No desporto coletivo voleibol o jogo adotado será o jogo formal 6x6, 

sendo que o mesmo fará parte integrante de todas as aulas da pré-época. O 

seu enfoque principal será dirigido para as habilidades táticas no jogo, contudo, 

é a partir daqui que desenrolar-se-ão as habilidades técnicas. 

Ao longo da competição os alunos terão que assumir diferentes papéis 

dentro da sua equipa, nomeadamente o de jogador, o de árbitro, o de treinador, 

o de capitão, o de jornalista, o de estatístico, o de oficial de mesa e o de 

cronometrista, sendo que a atribuição destes papéis é da responsabilidade do 

capitão. É obrigatório a rotatividade por todos os elementos menos o de 

treinador, que poderá manter-se o mesmo durante toda a modalidade. Assim 

como a função de jornalista que será da exclusividade da aluna com atestado 

médico, nomeadamente a Sofia Rocha, de forma a incluí-la nas tarefas da aula 

e para lhe valorizar a nota, visto que os critérios de avaliação desta aluna serão 

diferentes dos outros alunos. 

A distribuição do espaço pelas equipas foi um dos aspetos mais 

complexos na construção deste desenho, pois não sabia como o organizar 

para três equipas. Depois de muita reflexão e de ter pedido a ajuda à minha 

professora cooperante decidi que as equipas se distribuiriam pelas duas 

metades do campo, ficando uma das equipas dividida pelos dois espaços. No 

entanto, para que nenhuma equipa ficasse prejudicada resolvi elaborar uma 

rotatividade pelo espaço que está descrita no manual da equipa, para que 

todos os alunos tenham acesso à mesma. 

Quanto à duração da época estão previstas 25 aulas de 45 minutos para 

esta modalidade, segundo a planificação das matérias realizada no início do 

ano letivo. Sendo que 12 aulas fazem parte da pré-época e 13 são dirigidas 

para a competição propriamente dita. 

Relativamente ao formato da competição e ao quadro competitivo serão 

realizadas seis jornadas, cada uma com dois jogos de vinte minutos. A 

competição realiza-se após as tarefas baseadas para a instrução, sendo o 
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professor o líder dessas aulas. Nos jogos, ao fim de 10 minutos, as equipas 

trocam de campo, tendo um minuto para o fazer. As pontuações serão 

atribuídas conforme os resultados, sendo que por cada vitória são dados três 

pontos, ao empate dois pontos e à derrota 1 ponto. Caso uma equipa não 

tenha elementos suficientes ou não compareça, nenhum ponto lhe será 

atribuído. Também alguns exercícios da aula com carácter competitivo serão 

cotados para a classificação das equipas. 

Como se pode verificar numa das aulas apresentadas no quadro 

organizativo da unidade de ensino não se realizará jornada mas sim um torneio 

denominado de taça “Melhor Equipa” para que a competição não se tornasse 

monótona e para dar número certo de jogos entre as equipas. Este torneio 

realizar-se-á no dia do teste sumativo. 

O evento culminante será realizado no fim do primeiro período contra as 

equipas vencedoras das outras turmas do núcleo de estágio, de forma a 

entusiasmar os alunos e fazer com que estes se apliquem nas aulas. Os alunos 

que não vão jogar serão responsáveis pelos prémios e pela organização do 

evento. A equipa que somar mais pontos nas aulas será a escolhida para 

participar neste evento. 

  



Anexo 4 – Unidade Didática de Basquetebol 

Aula/Tema Conteúdo Organização Metodológica 

1/2 Avaliação 
Diagnóstica 

Finalização; 
Criação de oportunidade de finalização: 
Organização do ataque. 

3x3 meio campo. 
Jogos de 10 minutos realizados por equipas 
escolhidas pelo professor 

3/4 Escolha das equipas. 
Indicação dos papéis a 
desempenhar. Revisão 
das FBJ. 

Manter a posse de bola – Passe e receção com duas mãos; Contato 
visual; Parar e enquadrar-se com o cesto. 
Finalizar perto do cesto em lançamento na passada. 
Criar situação de finalização – passe e corte para o cesto. 
Tripla ameaça. 

5x5 campo inteiro. 
Defesa HxH. 

5/6 Jogo Formal 5x5 

Regras oficiais. 
Manutenção da posse de bola – drible, finta e ressalto. 
Finalizar perto do cesto em lançamento em suspensão. 
Criar situação de finalização – aclaramento. 
Organização do ataque – ataque em 5 aberto. 

5x5 campo inteiro. 
Defesa HxH. 

7/8 Jogo Formal 5x5 
Regras Oficiais. 
Transição defesa ataque 

5x5 campo inteiro 
Defesa HxH. 

9/10 Jogo Formal 5x5 
Regras Oficiais. 
Criar situação de finalização – bloqueio direto 

5x5 campo inteiro 
Defesa HxH. 

11/12 Jogo Formal 5x5   Revisão dos conteúdos abordados anteriormente 5x5 campo inteiro Defesa HxH. 

13/14 Jogo Formal 5x5 Revisão dos conteúdos abordados anteriormente 5x5 campo inteiro Defesa HxH. 

15/16/17/18/19/20 Jogo 
Formal 

Todos os conteúdos abordados nas aulas anteriores. 
Desempenho da função de árbitro principal e auxiliar, oficial de mesa, 
estatístico, cronometrista e jornalista. 

Torneio entre equipas. Jogo 5x5 campo inteiro.  
Defesa HXH. Ataque em 5 aberto. 

21/22 Avaliação 
Sumativa 

Finalização. 
Criação de oportunidades de finalização. 
Organização do ataque. 

5x5 campo inteiro. 
Jogos de 10 minutos realizados pelas equipas 
formadas pelo professor. 

23 Teste Sumativo 

24 Evento Culminante 
Jogo entre as equipas formadas pelo professor. 
Votação e atribuição dos prémios aos alunos. 

Jogo 5x5 campo inteiro. 
Distribuição dos prémios 

 



 

 

 

 

 

Manual da Equipa 
Desportos Coletivos Voleibol, Atletismo, Badmínton e 

Basquetebol 

 

Professores: Manuela Reina e Ana Filipa 

Medeiros 

  

Este manual vai servir de teu guia durante esta época desportiva nas 

modalidades de voleibol, de atletismo, de badmínton e de basquetebol. 

Deves lê-lo com muita atenção e sempre que tiveres dúvidas sobre a 

dinâmica da aula. 

Anexo 5 – Manual de Equipa 
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Durante este ano letivo todos os alunos vão participar num projeto de estudo 

no âmbito da disciplina de educação física, inserida no plano de estudos do curso 

científico de Ciências e Tecnologias, do Agrupamento de Escolas Abel Salazar, nas 

modalidades de voleibol, de atletismo, de badmínton e de basquetebol através do 

Modelo de Educação Desportiva. 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi desenvolvido por Siedentop em 

1987, tem como objetivo primordial formar alunos desportivamente competentes, 

cultos e entusiastas. 

Como poderás constatar na leitura deste documento, o MED tem 

características que integra o desporto institucionalizado, nomeadamente a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e o 

evento culminante. 

É um modelo inclusivo, onde se pretende que todos os alunos assumam 

variadas funções dentro da sua equipa: capitão, treinador, jogadores, árbitros, 

jornalistas, entre outros. As equipas têm nomes, símbolos, cores e um espaço próprio 

para treinar. Ao nível da formação de equipas, os critérios visam assegurar não só o 

equilíbrio competitivo das mesmas, mas também o desenvolvimento das relações de 

cooperação e entreajuda na aprendizagem. 

Com a aplicação deste modelo pretende-se que ao longo de todas as Unidades 

Didáticas das modalidades referidas anteriormente, te tornes num aluno(a) que 

domina não só as habilidades motoras, mas também que conheças e valorizes as 

tradições e rituais associados ao desporto e à atividade física (distinguindo a boa da 

má prática desportiva) e sejas um promotor e defensor da autenticidade dessa prática 

desportiva. 

 

 

 

Bom ano letivo!  

Modelo de Educação Desportiva 
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O professor deve explicar os objetivos da aula desenvolvendo tarefas para os 

atingir e será responsável pela organização das aulas e pelo ensino das ações técnicas 

e táticas durante a pré-época. Na competição o papel do professor será o de 

supervisionar os exercícios escolhidos pelos alunos e o seu comportamento. 

 

As equipas são definidas pelo professor, após a avaliação diagnóstica das 

modalidades coletivas às quais se irá aplicar o MED. Agora que já sabes os elementos 

da tua equipas são responsáveis por: 

 Definir o capitão da equipa e o treinador; 

 Escolher um nome, uma cor, o grito, a mascote, o logótipo, o hino e a 

bandeira; 

 Respeitar os colegas, os adversários e os árbitros; 

 Não estragar o material; 

 Promover o fairplay. 

 

Durante esta época desportiva a tua equipa poderá assumir diferentes funções, 

nomeadamente, funções de organização da competição ou funções de participação 

na competição. Por isso, para que todos contribuam para o sucesso da equipa serão 

atribuídos, pelo capitão, as seguintes funções: 

 Jogador; 

 Árbitro; 

 Cronometrista; 

 Oficiais de Mesa; 

 Capitão; 

 Treinador; 

 Estatístico 

Papel do Professor 

Equipas 

Funções da Equipa 
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 Caso não possas realizar a aula o teu cargo será o de ajudante do 

jornalista. 

 

Quando estiveres a desempenhar o papel de jogador terás que estar 

empenhado, interessado e dedicado de modo a conseguires alcançar o sucesso com a 

tua equipa. Além disso, deves respeitar os teus colegas e os adversários, assim como 

toda a equipa que estiver responsável pela organização. O fairplay, a cooperação, a 

autonomia, a responsabilidade e a iniciativa são aspetos que estarão sempre em 

avaliação e, por isso, deves tentar cumpri-los. 

No início e fim de todos os jogos deves cumprimentar os teus adversários e 

todos os elementos da organização. A equipa que perder recolhe o material. 

 

 

Os jogos serão dirigidos por dois alunos, sendo que o aluno com o apito é o 

árbitro principal, tendo a possibilidade de ajuizar numa situação de desacordo. 

Os árbitros devem manter sempre a calma, ser claros nas decisões e 

explicações que dão aos jogadores, ser justos e imparciais, agindo de acordo com as 

regras da modalidade. Também devem respeitar o tempo comandado pelos 

cronometristas. 

É proibido discutir com os árbitros, colegas, adversários e restantes elementos 

das equipas. Caso esta situação aconteça podem ser descontados pontos na 

classificação da equipa e o árbitro deve suspender o jogo de imediato por 2 minutos. 

 

 

O cronometrista deve assinalar com clareza e em voz alta o início e fim dos 

jogos, assim como os intervalos e recomeço dos jogos. Para isso, deves saber 

trabalhar com o cronómetro e estar muito atento ao desenrolar do jogo. 

 

 

Os Jogadores: 

Os Árbitros: 

O Cronometrista: 

Os Oficiais de Mesa: 
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Existiram dois oficiais de mesa e serão responsáveis por registar os pontos de 

cada equipa, seja no boletim do jogo seja no marcador. 

 

 

 

Como jornalista serás responsável por registar todos os acontecimentos dos 

jogos e dos treinos, de forma a construir uma reportagem de cada época desportiva. 

Para isso, poderás recorrer à máquina fotográfica ou à máquina de filmar e a 

entrevistas para que esses acontecimentos fiquem registados não só em papel mas 

também em imagem. No site, disponibilizarás de um local para escrever as notícias da 

semana. Podes, ainda, referenciar algumas curiosidades sobre cada equipa. 

Além da reportagem terás também que desempenhar o papel de estatístico, 

registando os conteúdos táticos definidos pelo Professor. Esse registo será efetuado 

numa grelha, que te será fornecida, na qual deverás preencher, o nome da equipa, nº 

do jogo e data. No final terás que realizar um gráfico com a estatística de cada 

componente tática, para ser publicado no site. Em cada jogo haverá dois estatísticos. 

 

 

Ser capitão é uma honra e, por isso, só um aluno muito especial poderá 

assumir este cargo. Para honrares este compromisso deves ser bastante responsável, 

calmo, ajudar os teus colegas, incentivá-los e dar-lhes muita força e apoio. A tua 

equipa espera que sejas motivador e mostres atitudes de liderança. 

Os teus direitos: 

 Exigir empenho, responsabilidade e respeito; 

 Saber tudo o que se passa na equipa; 

 Pedir ajuda quando precisares; 

 Convocar e reunir todos sempre que seja necessário; 

 Desistir de ser capitão. 

Os teus deveres: 

 Registar as presenças dos elementos da equipa; 

 Ser um exemplo a seguir e ser o porta-voz da equipa; 

 Tratar todos da mesma maneira; 

O Jornalista/Estatístico: 

O Capitão: 
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 Ajudar os colegas nas tarefas; 

 Criar um espírito de união na equipa; 

 Tomar medidas de segurança; 

 Resolver os problemas da equipa; 

 Ler o Manual de Equipa e fazer com que os elementos da tua equipa também o façam; 

 Representar os colegas nos bons e nos maus momentos; 

 Deves auxiliar o teu treinador na montagem do material durante os treinos. 

 

 

O treinador tem o comando da equipa. És responsável por gerir o treino da tua equipa 

antes dos jogos. Para escolheres os exercícios de treino para a tua equipa tens o apoio 

deste manual e da tua professora. Deves ajudar os teus colegas corrigindo os seus 

erros, explicando-lhes de forma clara e com paciência mas também el 

  

O Treinador: 
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Manual da Equipa 
Desporto Coletivo Basquetebol 

 

 

Professores: Manuela Reina e Ana Filipa 

Medeiros 

 

 

  

Anexo 6 – Manual de Equipa de Basquetebol 
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A Unidade Didática de Basquetebol será constituída por 23 aulas, sendo que as 

primeiras 12 aulas são a pré-época e as restantes 9 a competição formal. A 

competição é constituída por 4 jornadas, sendo que em cada uma delas se realizará 

três jogos de 10 minutos cada um, com intervalo de 1 minuto aos 5 minutos de jogo 

para trocar de campo. Na aula destinada ao teste sumativo, mais concretamente no 

dia 7 Março, realizar-se-á o torneio da taça “Melhor Equipa”. 

Jornadas 
Funções 

1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 

1º Jogo 
OALAZA vs Palmo e 

Meio 
Palmo e Meio vs 

Ciclones 
Ciclones vs 
OALAZA 

OALAZA vs Palmo 
e Meio 

2º Jogo 
Palmo e Meio vs 

Ciclones 
Ciclones vs OALAZA 

OALAZA vs Palmo 
e Meio 

Palmo e Meio vs 
Ciclones 

3º Jogo Ciclones vs OALAZA 
OALAZA vs Palmo e 

Meio 
Palmo e Meio vs 

Ciclones 
Ciclones vs 
OALAZA 

Org. 1º Ciclones OALAZA Palmo e Meio Ciclones 

Org. 2º OALAZA Palmo e Meio Ciclones OALAZA 

Org. 3º Palmo e Meio Ciclones OALAZA Palmo e Meio 

 

 

Cada equipa usufruirá de um espaço para treinar, nomeadamente, metade do 

campo. Como existem três equipas uma terá que se dividir pelas duas metades do 

campo, sendo que esta situação será rotativa. O material dispensado para cada equipa 

consiste em 6 bolas de basquetebol, podendo utilizar os sinalizadores e coletes 

comuns a todas as equipas.  

 

Este material de apoio destina-se essencialmente ao treinador mas toda a 

equipa deve saber as componentes críticas das ações técnicas no voleibol. 

 

 
Passe: 

 Segurar a bola à frente do peito ou por cima dos ombros com o cotovelo elevado; 

 Estender os MS para a frente, rodando os pulsos para fora; 

Local do Treino e Material 

Época Desportiva - Basquetebol 

Componentes Técnicas: 

Material de Apoio: 
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 Dirigir a bola ou para o peito do colega ou para o solo. 

Drible: 

 Bater a bola ao nível da cintura e de lado; 

 Impulsionar a bola para a frente pela flexão e extensão do MS; 

 Contatar a bola com os dedos estendidos e afastados e não com a palma da mão; 

 Dirigir o olhar para a frente. 

Receção: 

 A um tempo – paragem com os dois pés em simultâneo, podendo utilizar qualquer pé 

como pé-eixo; 

 A dois tempos – paragem dos pés um após o outro, podendo apenas utilizar o 1º apoio 

como pé-eixo. 

Posição defensiva básica: 

 Fletir ligeiramente os MI, com um pé colocado à frente do outro; 

 Inclinar ligeiramente o tronco para a frente; 

 Colocar os MS à frente do tronco com um em posição mais elevada. 

Lançamento na passada: 

 Dirigir o olhar para a tabela; 

 Executar o 1º apoio após a paragem do drible ou receção da bola e fazendo com o 

outro pé o segundo apoio e impulsão; 

 Elevar o joelho do lado do MS lançador após impulsão. 

Lançamento em suspensão: 

 Orientar os apoios para o cesto; 

 Pé do lado da mão que lança ligeiramente avançado; 

 Agarrar a bola com as duas mãos à altura da testa, colocando a mão lançadora atrás e 

por baixo da bola e a outra mão numa posição lateral com os polegares em T; 

 Fletir o pulso e dedos na fase final do lançamento; 

 Lançar a bola no ponto mais alto do salto. 

Finta: 

 Aumentar a velocidade de deslocamento, para surpreender o adversário e ganhar 

vantagem numérica ou criar linhas de passe; 

 As trajetórias do deslocamento raramente são curvas; 

 Simular o movimento para um dos lados. 
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Ressalto: 

 Apanhar a bola no ponto mais alto; 

 Coordenar a trajetória da bola com a impulsão; 

 Proteger a bola mal a receba. 

Transição defesa-ataque: 

 O jogador base abre linha de passe numa das laterais; 

 Progressão da bola pelo corredor central; 

 Ocupação dos corredores laterais pelos extremos; 

 Extremos à frente do jogador base. 

Posição tripla ameaça: 

 Permite passar, lançar ou driblar 

Passe e corte : 

 O jogador 1 passa para o jogador 2 e “corta” para o cesto;  

 Durante o “corte”, o jogador 1 mantém o olhar na bola e mostra a mão alvo;  

 Se receber a bola em boas condições, lança ao cesto;  

 Se não receber a bola, “corta” para o lado contrário ao da bola;  

 O jogador 3 vai ocupar o espaço deixado livre por 1. 

Defesa individual ao jogador com bola:  

 O defesa deve colocar-se entre o atacante direto e o cesto, dificultando o seu avanço 

no campo e “cortando” as suas linhas de passe ou lançamento;  

 Em caso de drible, acompanhar os deslocamentos do adversário, sem cruzar os apoios 

nos deslocamentos;  

 Quando a atacante interrompe o drible, o defesa pode aumentar a pressão, 

diminuindo a distância e acompanhando os movimentos da bola com as mãos 

(dificultando a ação de passe ou lançamento). 

Defesa individual ao jogador sem bola: 

 Utilizar a visão periférica (olhar simultaneamente o atacante direto e a bola);  

 Colocação entre a bola e o adversário, tendo sempre em atenção o cesto; 

 Acompanhar os movimentos do adversário, dificultando a receção da bola; 

 Utilizar os braços e mãos, para cortar as linhas do passe. 

Aclaramento:  

 Aclaramento para o seu lado corte para o cesto; 

 O extremo do lado contrário à bola ocupa posição base; 

 O aluno que cortou para o cesto ocupa a posição livre. 

 Realizado quando não existe linhas de passe, para criar situação de finalização. 
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Bloqueio Direto: 

 O aluno que faz o bloqueio tem de ter os apoios fixos para manter a posição; 

 O base deve passar junto ao seu colega que está a fazer o bloqueio; 

 O extremo após o bloqueio desfaz o mesmo rodando no sentido para o lado em que 

passou o seu colega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte da aula que irás orientar é o treino ou ativação geral antes das competições. Para isso 

tens aqui alguns exercícios utilizados na aula que te podem ajudar nesta tarefa. 

Circuito: 

 - Os alunos dispõem-se em fila e cada um com uma bola. Os alunos realizam um percurso conforme as 

indicações dadas pelo professor. 

    - Contornar os cones 

     - Lançamento na passada 

     - Passe com o colega e lançamento na passada 

Jogo dos 10 passes: 

 - Os alunos organizam-se em duas equipas de 5 e duas de 4, dois grupos em cada meio campo. Os 

alunos devem realizar 10 passes entre a sua equipa. Ao atingir os 10 passes, o elemento que tem a bola 

pode lançar a bola ao cesto e a posse de bola começa da outra equipa. Se a bola for intercetada ou sair 

das linhas limites do campo, a posse de bola passa para a equipa adversária. 

Variante1: A bola deve passar por todos os elementos e não pode ser passada ao mesmo colega que 

efetuou o passe. 

Variante 2: Não podem utilizar o drible e cada elemento da equipa sem posse de bola deve realizar 

Organização Tática: 

Organização 

Ofensiva - 

Ataque em 5 

aberto 

Organização 

Defensiva – 

H x H 

Exercícios: 
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marcação individual a um elemento da outra equipa. 

- Os alunos organizam-se em grupos de três com uma bola. Dois são atacantes e o outro é defesa. O 

aluno que está a defender escolhe se pretende defender o portador da bola ou o outro atacante. Se 

escolher ir ao portador da bola, o portador da bola deve passar a bola ao colega, cortando para o cesto 

pronto a receber a bola para efetuar o lançamento. Se optar por defender o outro atacante o portador 

da bola deve dirigir-se para o cesto e lançar a bola. 

 

Circuito: 

 - Os alunos dispõem-se em fila e cada um com uma bola. Os alunos realizam um percurso conforme as 

indicações dadas pelo professor. 

    - Drible de proteção 

     - Lançamento na passada e ressalto 

    - Finta com e sem bola 

      - Drible em progressão 

     - Passe ao colega 

      - Lançamento em apoio ou suspensão e ressalto 

Jogo 2x1 e 2x2: 

 - Os alunos organizam-se em grupos de quatro com uma bola. Os alunos realizam situação de jogo 

2x1 e posteriormente 2x2, tendo em conta que quando o jogador portador da bola driblar para fora o 

seu colega entra para o cesto e volta à posição inicial do jogador com bola. 

Estações: 
 - Os alunos organizam-se nas equipas do MED e dividem-se pelas três estações. 
1ª Estação – Os alunos organizam-se em três filas, sendo que na fila do meio os alunos realizam 
lançamento em apoio ou suspensão e nas filas laterais realizam lançamento na passada à direita e à 
esquerda. 
2ª Estação – Os alunos dividem-se em grupos de três e dispõem-se ao longo dos cones. O jogador que 
tem a bola decide para que colega passa e depois de passar o outro colega adapta a sua posição, 
fazendo com que o portador da bola tenha sempre duas linhas de passe e assim sucessivamente. 
3ª Estação – Os alunos organizam-se em equipas de 3. Os alunos realizam situação de jogo 3x3 em 
meio campo, aplicando as ações táticas do aclaramento e do passe e corte. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

- Os alunos distribuem-se pelo espaço. Numa das metades do campo, o 3 é defesa, o 2 é passador e os 
1 encontram-se em fila com bola. O 1 passa a bola ao 2 que passa novamente ao 1, após este realizar 
finta sem bola ao 3. Depois do 3 efetuar o lançamento, os alunos trocam de posições, em que o 3 vai 
buscar a bola e passa para o outro percurso, o 2 passa para a posição 3 e o1 passa para a posição 2. 
 - Na outra metade do campo, os alunos realizam drible de proteção, contornando os cones. Chegando 
ao fim dos cones realizam finta com bola ao colega que se encontra à sua frente. 

1 
2 

3 
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Transição defesa ataque 3x0: 

 - Os alunos organizam-se em grupos de três. O professor lança a bola à tabela para os alunos 

realizarem o ressalto. Após o ressalto, os alunos devem realizar o contra ataque para o cesto contrário, 

finalizando com lançamento. O aluno que recebe o primeiro passe assume a função de base e desloca-

se pelo corredor central. Os outros devem dirigir-se rapidamente pelas laterais ficando à frente do 

base e criando linhas de passe. 

Variante:  

a) 3x1;  

b) 3x2;  

c)3x3 

Bloqueio direto 2x2: 

 - Os alunos organizam-se em grupos de quatro. O portador da bola faz sinal ao colega para este fazer 

bloqueio ao seu defensor. Enquanto o companheiro realiza o bloqueio, o portador da bola desmarca-

se do defensor driblando em direção ao cesto para lançar. O bloqueador acompanha a movimentação 

do colega, não deixando passar o defensor e criando uma situação de vantagem numérica de 2x1.  

 

 

 

Nota: Quando a bola está “morta” deve ser o árbitro a reposicioná-la. 

Duração e Períodos de Jogo: 

 Total do Jogo – 40 minutos 

 4 Períodos de 10 minutos cada 

Intervalos: 

 Entre o 2º e 3º período - 15 minutos 

 Restantes períodos, incluindo períodos suplementares – 2 minutos 

Descontos de tempo: 

 Dois descontos de tempo na 1ª parte (1º e 2º período) 

1 

2 

3 

Regras e Sinalética: 
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 Três descontos de tempo na 2ª parte (3º e 4º período) 

Empates: 

 Em caso de empate, no final do tempo de jogo, no quarto período, a partida 

continuará com quantos tempos extras de 5 minutos necessários para desempatar. 

Substituições: 

 Não há limite máximo de substituições; 

 Só acontecem quando o jogo está parado e com autorização prévia da mesa; 

 Substitui-se um jogador que tenha atingido as 5 faltas. 

Regra dos Apoios (“Passos”): 

 Só se pode realizar 2 apoios com a bola nas mãos sem driblar; 

 Depois de driblar e agarrar a bola podem utilizar-se dois apoios: o terceiro só pode ser 

executado após libertar a bola, passando-a ou lançando-a ao cesto. 

Regra dos Dribles: 

 Um jogador não pode driblar, agarrar a bola e voltar a driblar; 

 Um jogador não pode driblar com as duas mãos em simultâneo; 

Falta Pessoal: 

 Ocorre quando há contacto pessoal com um adversário, como tocar, agarra, empurrar 

ou impedir qualquer movimento do adversário com as mãos e/ou membros 

superiores/inferiores. 

Falta Técnica: 

 Ocorre quando um jogador ou elemento da equipa no banco tem uma atitude 

antidesportiva ou usa linguagem imprópria para com os adversários, a equipa de 

arbitragem ou o público. 

Regra dos 3 segundos: 

 Os jogadores atacantes não podem permanecer na área restritiva mais do que três 

segundos. 

Regra dos 8 segundos: 

 Os jogadores que recuperaram a posse de bola têm 8 segundos para sair do seu 

campo defensivo. 

Regra dos 24 segundos: 

 Os jogadores têm 24 segundos para lançar ou marcar cesto. 
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Lances Livres: 

 Um lance livre, se lançamento ao cesto em falta tiver sido concretizado; 

 Dois lances livres, se o lançamento não tiver sido concretizado numa tentativa de dois 

pontos; 

 Três lances livres, se o lançamento não tiver sido concretizado numa tentativa de três 

pontos; 
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Anexo 7 – Contrato do Capitão 

Contrato do Capitão 

Deveres Direitos 

 - Registar as presenças dos elementos 
da equipa; 
 - Ser um exemplo a seguir e porta-voz 
da equipa; 
 - Tratar todos da mesma maneira; 
 - Ajudar os colegas nas tarefas; 
 - Criar um espírito de união da 
equipa; 
 - Tomar medidas de segurança; 
 - Resolver os problemas da equipa: 
 - Ler o Manual do Capitão; 
 - Representar os colegas nos bons e 
nos maus momentos; 
 - Escolher exercícios para treinar a 
sua equipa. 

 - Exigir empenho, responsabilidade e 
respeito; 
 - Saber tudo o que se passa na equipa; 
 - Pedir ajuda quando precisar; 
 - Convocar e reunir todos sempre que 
seja necessário; 
 - Desistir de ser capitão. 

 
Nome da Equipa:________________________________________________________________ 

Nome do Capitão:_______________________________________________________________ 

Elementos da Equipa:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Modalidade:_______________________________________________________________________ 

 

Eu, _______________________________ capitão da equipa ___________________________ 

responsabilizo-me a ser o líder da equipa, a fazer com que todos cumpram as 

tarefas da aula e a respeitarem os três grandes princípios do modelo de 

educação desportiva, ou seja, o ser entusiasta, culto e competente. 

 

Assinatura do Capitão: __________________________________________________________ 

Assinatura dos elementos da equipa: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  



Anexo 8 – Ficha de Avaliação em Tempo Real 

A
T

A
C

A
N

T
E

 

 
Nome dos Alunos 

Carol. Ana I. Rita 
Ana 
F. 

Beatriz Bernardo Cat. F. Cat. L. Cris. 
Dani. 

M. 
Dani. 

T. 
Dani. 

P. 
Zé Inês 

M. 
João 

Ricardo 
Sofia 

M. 
Vilma 

C
O

M
 B

O
L

A
 

Após a receção 
posiciona-se 
adequadamente 

++ - - - + ++ + + ++ ++ - ++ ++ + ++ ++ ++ - 

Passa a um colega 
desmarcado ++ + + - + ++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ - 
Desenvolve a 
iniciativa de progredir 
para o cesto quando 
apropriado 

++ + + - + ++ + + ++ ++ - ++ ++ + ++ ++ ++ - 

Quando ganha o 
ressalto decide 
rapidamente para 
que colega vai 
passar 

+ - - - - - - - ++ - - - ++ + - - + ++ + + ++ + - - 

S
E

M
 B

O
L

A
 

Escolhe e ajusta a 
posição no campo 
tomando como 
referência as 
posições do ataque 

++ + + + + ++ + + ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ - 

Desmarca-se do 
defensor procurando 
espaço livre 

++ + + + ++ ++ + + ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ + 

D
E

F
E

N
S

O
R

 

Reposiciona-se e 
acompanha o 
oponente direto 

+ + + + + ++ + + ++ + + + + + ++ ++ + + 

T
É

C
N

IC
A

 

Executa com 
eficiência e eficácia 
as ações técnicas 
abordadas nas aulas 

+ +/- +/- +/- + ++ + + ++ ++ +/- ++ ++ ++ + ++ ++ +/- 

NOTA 18 15 15 14 16 19 16 15 20 18 14 19 17 17 18 18 19 14 

Observações: 
Quanto aos aspetos ligados ao MED, todos os treinadores assumiram a sua função com responsabilidade e dedicação fazendo com que os seus elementos 
da equipa evoluíssem. As duplas de arbitragem, no geral, funcionaram bem contudo alguns elementos apresentam grandes dificuldades no domínio destas 
competências. O fairplay nem sempre esteve presente devido à extrema competitividade entre as equipas. 
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Anexo 9 – Ficha de Observação do Vídeo 

Categoria Características Código Síntese descritiva 

Receção 

Recebe com duas mãos e 
mantém contacto visual  

2mCv 
Jogador recebe um bom passe com duas mãos 
mantendo o contacto visual com o passador e fica 
com posse de bola 

Mantém contacto visual, mas 
não recebe com duas mãos 

Cv 
 

Jogador recebe um bom passe mantendo o 
contacto visual com o passador, mas só com uma 
das mãos e fica com a posse de bola 

Recebe com duas mãos, mas 
não mantém contacto visual 

2m 
 

Jogador recebe um bom passe com duas mãos, 
mas não mantém o contacto visual com o 
passador e fica com a posse de bola 

Má receção Rcp 0 
Jogador na tentativa de receber um bom passe fá-
lo deficientemente e perde a posse de bola 

Paragem 
Enquadramento 

Para e enquadra com o cesto Penq 
Após a receção da bola, o jogador para e vira os 
apoios na direção do cesto 

Não para, mas roda para o 
cesto 

NpRod 
Após a receção da bola, o jogador não para, mas 
toma a decisão correta 

Para, mas não enquadra Pnenq 
Após a receção da bola, o jogador para mas não 
vira os seus apoios na direção do cesto 

Não para 
Np 

 

Após a receção da bola, o jogador inicia o drible 
sem avaliar corretamente a situação de jogo e se 
enquadrar com o cesto 

Passe 

Tomada de decisão 

Passe para corte Pcor 
O jogador passa a bola ao jogador que corta para 
o cesto 

Passe retorno 
Pret 

 

O jogador passa a bola para trás da linha de lance 
livre quando pretende “transitar” para o meio-
campo ofensivo 

Passe para corte nas costas PcorC 
O jogador passa a bola para jogador que corta nas 
costas 

Passe para jogador 
desmarcado em boa posição 

Pdesm 
 

O jogador passa a bola para jogador que se 
encontra em boa posição (sentido alargado de 
assistência) 

Passe para jogador coberto 
pela defesa 

Pmarc 
O jogador passa a bola para jogador coberto pelo 
defesa (não implica perda da posse de bola) 

Passe para jogador mal 
posicionado (perto ou longe 
demais) 

Pmpos 
 

O jogador passa a bola para jogador mal 
posicionado no terreno de jogo, poderá ser 
demasiado perto ou longe (não implica a perda de 
posse de bola) 

Passe bombeado (por cima da 
defesa) 

Pbomb 
O jogador passa a bola, sem qualquer intenção, 
por cima do seu opositor direto 

Não passa a colega melhor 
posicionado 

Npass 
 

O jogador perda a possibilidade de passar a bola a 
um companheiro melhor posicionado 

Execução motora 

Passe com duas mãos, 
mantendo o contacto visual 

P2mCv 
O jogador passa utilizando as duas mãos e 
mantém o contacto visual com o recetor 

Passe mantendo o contacto 
visual, mas com uma mão 

PCv 
O jogador passa mantendo o contacto visual com 
o recetor, mas utiliza só uma mão 

Passe com duas mãos sem 
contacto visual 

P2m 
O jogador passa utilizando as duas mãos, mas 
não mantém contacto visual com o recetor 

Passe mal executado Pas 0 
O jogador passa não utilizando as duas mãos e 
não mantendo o contacto visual com o recetor 

Resultado da ação 

Bom passe BPass 
O passe efetuado foi bem dirigido e rececionado 
pelo companheiro de equipa 

Passe má direção PmDir 
O passe foi efetuado com má direção e a equipa 
perdeu a posse de bola 
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Passe força inadequada PFin 
O passe foi efetuado com demasiada ou pouca 
força e a equipa perdeu a posse de bola 

Passe intercetado Pintr O passe efetuado foi intercetado pela defesa 

Drible 

Tomada de decisão 

Drible na direção do cesto DpC 
O jogador dribla para o cesto quando tem caminho 
livre para o fazer 

Drible quando não tem linhas 
de passe 

DAcl 
O jogador dribla quando os colegas não 
conseguem abrir linhas de passe 

Drible para fugir dos cantos 
DfCan 

 

O jogador dribla para uma posição mais favorável 
quando se encontra em posição difícil num dos 
cantos do terreno de jogo 

Drible de retorno DRet 
O jogador dribla para atrás da linha de lance livre 
para “transitar” para o meio-campo ofensivo 

Drible a fugir do cesto DfCes 
O jogador dribla fugindo do cesto, quando essa 
ação não é a mais indicada 

Drible para os cantos DCan 
O jogador dribla para os cantos, quando essa não 
é a ação mais indicada 

Drible quando colega bem 
posicionado 

mD 
O jogador opta por driblar quando tem um colega 
melhor posicionado e não efetua o passe 

Drible inconsequente DInc O jogador dribla sem motivo e sem ganhar espaço 

Não dribla quando tem 
corredor 

ND 
O jogador não toma a iniciativa de driblar para o 
cesto quando tem caminho livre 

Resultado da ação 

Êxito 1 
O jogador após a interrupção do drible mantém a 
posse de bola. 

Inêxito 0 
O jogador após a interrupção do drible perde a 
posse da bola 

Lançamento 

Tomada de decisão 

Lançamento em apoio sem 
oposição de distância 
apropriada 

BLapo 
O jogador lança em apoio quando não tem oposição 
e se encontra dentro da distância individual 
adequada 

Lançamento na passada após 
drible com caminho livre para o 
cesto 

BLp 
 

O jogador utiliza o lançamento na passada em 
situação apropriada, ou seja, quando não tem 
oposição e se encontra longe do cesto 

Lançamento em suspensão 
sem oposição de distância 
apropriada 

BLsus 
O jogador lança em suspensão quando não tem 
oposição e se encontra dentro da distância 
individual adequada 

Lançamento em apoio com 
oposição 

LapOp 
 

O jogador lança em apoio quando algum opositor se 
encontra em posição demasiado próxima e pode 
interferir durante a execução 

Lançamento em apoio sem 
oposição, mas de distância 
inapropriada 

LapDi 
O jogador lança em apoio sem oposição, mas de 
uma distância superior à sua distância individual 
adequada 

Lançamento em apoio com 
oposição e de distância 
inapropriada 

LapOI 
 

O jogador lança em apoio quando um opositor se 
encontra em posição demasiado próxima e pode 
interferir durante a execução e se encontra numa 
distância superior à sua distância individual 
adequada 

Lançamento na passada após 
drible sem caminho livre para o 
cesto 

LpsCl 
O jogador executa lançamento na passada após 
drible quando tem um opositor entre si e o cesto 

Lançamento em suspensão 
com oposição 

LsusOp 
O jogador lança em suspensão quando algum 
opositor se encontra em posição demasiado 
próxima e pode interferir durante a execução 

Lançamento em suspensão 
sem oposição, mas com 
distância inapropriada 

LsusDi 
O jogador lança em suspensão sem oposição, mas 
de uma distância superior à sua distância individual 
adequada 
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Lançamento em suspensão 
com oposição e de distância 
inapropriada 

LsusOI 
 

O jogador lança em suspensão quando um opositor 
se encontra em posição demasiado próxima e pode 
interferir durante a execução e se encontra numa 
distância superior à sua distância individual 
adequada 

Escolha incorreta do tipo de 
lançamento 

MLAn 
O jogador opta pelo lançamento inadequado 
atendendo à distância que se encontra do cesto 

Não lança em situações 
favoráveis 

NL 
O jogador não lança ao cesto quando se encontra 
em posição favorável de o fazer 

Execução motora 

Bom lançamento 
BLan 

 

O jogador efetua lançamento em apoio ou na 
passada após drible com execução técnica dentro 
do modelo padrão de referência 

Lançamento efetuado em 
desequilíbrio 

LapDe 
O jogador efetua lançamento em apoio ou na 
passada após drible em desequilíbrio 

Lançamento efetuado com 
duas mãos 

L2m 
O jogador efetua lançamento em apoio ou na 
passada após drible com as duas mãos 

Lançamento mal executado 
Linvt 

 

O jogador efetua lançamento em apoio ou na 
passada após drible com execução técnica fora do 
modelo padrão de referência (fora da alçada das 
duas últimas características) 

Resultado da ação 

Convertido 2p A bola entra dentro do cesto 

Bate no bordo superior do aro Quase 
A bola bate no bordo superior do cesto, mas não 
entra 

Bate debaixo do bordo do aro Curto A bola bate no bordo inferior do cesto 

Demasiada força Tijol 
A bola bate na tabela ou no cesto com demasiada 
força 

Intercetado LInte A bola é intercetada por um opositor 

Curto AirB 
A bola não bate nem na tabela nem no aro do 
cesto, apesar de levar a sua direção (trajetória 
curta) 

Má direção Lado 
A bola não bate no cesto nem na tabela, porque 
leva direção errada 

Invalidado Invl 
O lançamento é invalidado devido à sua execução 
motora infringir as regras do jogo 

Movimentos 
sem bola 

Tomada de Decisão 

Corte após passe CorPa 
Após passar a bola a um colega o jogador efetua 
um corte na direção do cesto 

Movimento de apoio para 
posição à esquerda/direita do 
colega com bola 

MovAp 
 

O jogador desloca-se para uma posição próxima 
(mais de 4 passos) do colega com bola no sentido 
de o apoiar (abrir linha de passe) 

Movimento de aclaramento MovAc 
Quando o colega dribla na sua direção o jogador 
afasta-se mantendo a distância ótima (4 passos) 

Corte nas costas 
CCost 

 

Quando o opositor direto sobremarca a linha de 
passe, o jogador corta nas costas diretamente para 
o cesto 

Corte apropriado lado contrário 
bola 

Caplc 
 

Quando o jogador efetua um movimento do lado 
contrário, em relação à posição da bola, sem 
interferir na iniciativa do colega com posse de bola 

Parado, mas em boa posição 
BPar 

 

Quando, apesar de não se movimentar, o jogador se 
encontra em boa posição no terreno de jogo, 
mantendo linha de passe aberta (não havendo 
melhor decisão possível) 

Procura o ressalto  ressa 
Após boa “leitura de jogo”, o jogador antecipa 
intencionalmente o movimento sem bola para 
procurar o ressalto 

Desmarca-se do defensor 
procurando espaço livre 

Des 
O jogador procura espaço livre afastando-se do seu 
defensor e criando linha de passe. 

Ajusta a sua posição tendo em 
conta as posições do ataque 

Apa 
O jogador ajusta a sua posição nos spots tendo em 
conta os espaços livres nas posições do ataque. 

Movimento pobre curto em MPbEs 
Quando o jogador efetua pequenos deslocamentos 
sem procurar realizar alguma ação para se 
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espaço, sem qualquer 
propósito 

desmarcar do seu opositor direto 

Movimento pobre demasiado 
próximo possuidor bola 

MPApr 
Quando o jogador efetua movimento de apoio 
demasiado perto do possuidor da bola 

Movimento pobre demasiado 
afastado da bola 

AfsBo 
 

Quando o jogador efetua movimentos demasiado 
afastado do possuidor da bola, não abrindo linhas 
de passe efetivas 

Imobilizado dentro da área 
restritiva 

EAreR 
 

Quando o jogador insiste em movimentos curtos 
muito próximos do cesto perturbando as iniciativas 
dos companheiros de equipa 

Após passe não corta NCorP 
Quando o jogador após efetuar um passe não 
procura deslocar-se para zona próxima do cesto 

Não se desmarca do defensor NDes 
O jogador não procura espaço livre para passar ou 
receber a bola. 

Não adequa a sua posição no 
ataque 

NApa 
O jogador não se dirige para os spots livres tendo 
em conta as posições do ataque. 

Execução motora 

Movimento com mudança de 
velocidade e de direção 

MovVD 
 

Desloca-se no terreno de jogo com mudanças de 
velocidade e de direção com o intuito de se 
desmarcar do opositor direto 

Movimento com mudanças 
velocidade, mas com a mesma 
direção 

MovVe 
 

Desloca-se no terreno de jogo com mudanças de 
velocidade, mas sem mudar de direção, com o 
intuito de se desmarcar 

Movimento com mudança 
direção, mas à mesma 
velocidade 

MovD 
 

Desloca-se no terreno de jogo com mudanças de 
direção, mas sem mudanças de velocidade, com o 
intuito de se desmarcar do opositor direto 

Movimento sem mudança de 
velocidade e direção 

MsVD 
Não se desloca no terreno de jogo para procurar a 
desmarcação. 

Resultado da ação 

Canal de comunicação aberto Abert 
Executa o movimento sem bola sem perder o 
contacto visual com o portador da bola 

Canal de comunicação intermitente Inter 
Durante o movimento sem bola perde por breves 
instantes o contacto visual com o portador da bola 

Canal de comunicação fechado Fecha 
Executa o movimento sem bola sem nunca manter 
o contacto visual com o portador da bola 

 


