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Resumo 

O estágio profissional assume-se como uma etapa essencial na passagem da vida 

académica para o mundo profissional. A aplicação de conhecimentos aprendidos 

durante a formação, associada a um processo de partilha com os colegas estagiários 

e os professores orientadores, são os elementos centrais à conquista de uma 

identidade profissional. O presente documento retrata as experiências vividas por uma 

estudante estagiária (a autora) durante o ano estágio. O cenário recriado é um jogo de 

badminton, realizado num Colégio Privado, situado em Vila Nova de Gaia. 

Estruturalmente, o relatório de estágio divide-se em três fases, respondendo às 

questões que foram emergindo da prática: as expectativas iniciais, a caracterização do 

contexto e a realização da prática profissional. Neste desígnio, partindo de uma 

perspetiva mais pessoal, foi na dependência dos meus parceiros e treinadores que 

construí o verdadeiro sentido do jogo. O trabalho em equipa tornou-se o motor da 

construção dos pilares sobre os quais baseei toda a minha intervenção. Contudo, 

acabou por ser no contacto com os alunos que redescobri a Educação Física, 

tornando-me cada vez mais autónoma e emancipada na profissão docente. A 

Avaliação para a Aprendizagem tratou-se do ponto de viragem neste ano de estágio, 

porquanto alterou toda a minha conceção acerca da disciplina e das formas de ser e 

estar na profissão. O centro do processo passou a ser o aluno e o seu crescimento 

pessoal, enquanto construtor ativo da sua própria aprendizagem. O documento 

termina com uma reflexão que enfatiza o valor formativo desta experiência de estágio 

e o seu impacto no meu desenvolvimento pessoal e profissional.  A procura constante 

pela realização pessoal, sempre interpretada como inacabada, tanto nas relações 

estabelecidas como nas vivências e ilações retiradas da prática, foram o pano de 

fundo para a elaboração deste relatório. Durante o percurso, que foi sustentado pela e 

na reflexão, concretizou-se uma nova tática de jogo e uma nova forma de interpretar e 

realizar o ensino. Cresci, aprendi e tornei-me Professora de Educação Física. 

PALAVRAS CHAVE: Estágio; Educação Física; Ensino Centrado no Aluno; Reflexão; 

Avaliação para a Aprendizagem. 
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Abstract 

The practicum training is assumed as an essential turning point in the transition 

from academic life to the professional world. The application of knowledge 

learned during educational training, associated with a process of sharing with 

fellow preservice teacher and supervisors, are the central elements that allow 

construct a professional identity. This document describes the lived experiences 

of a preservice teacher (the author) during the school placement. The recreated 

scenery is a badminton game, held in a Private College, located in Vila Nova de 

Gaia. Structurally, the practicum report is divided in three phases, answering to 

the questions emerged from the practice: the initial expectations, the 

characterization of the context and the accomplishment of the professional 

practice. In this purpose, starting from a more personal perspective, it was in 

the dependence of my partners and supervisors that I built the true meaning of 

the game. Teamwork has become the engine of building the pillars on which I 

have based all my intervention. However, it was in the contact with the students 

that I rediscovered Physical Education, becoming more and more autonomous 

and emancipated in the teaching profession. Assessment for Learning was the 

turning point in this practicum year because it changed my whole Physical 

Education conception and ways of being in the profession. The center of the 

process became the student and his personal growth as an active builder of his 

own learning. The document ends with a reflection that emphasizes the 

formative value of this practicum training experience and its impact on my 

personal and professional development. The constant search for personal 

fulfillment, always interpreted as incomplete, whether in established 

relationships as well in the experiences and lessons learned from practice, were 

the background for the preparation of this report. During the way, which was 

sustained by the reflection, a new game tactic and a new way of interpreting 

and performing the teaching were concretized. I grew up; I learned and became 

a Physical Education teacher. 

KEY WORDS: Practicum; Physical Education; Student-Centered Teaching; 

Reflection; Assessment for Learning. 
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Preâmbulo 

Este documento retrata o percurso de uma estudante estagiária (a 

autora) na procura de um sentido do experienciado no decurso do seu ano de 

estágio. O desafio subjacente à escrita deste documento assemelhou-se, e 

muito, às vivências tidas enquanto jogadora de badminton, pelo que foi este o 

mote que serviu de inspiração para a sua edificação.   

Tomando como referência um jogo de badminton, começo por me referir 

ao meu “ego”, à minha experiência pessoal, para, de seguida, passar ao 

momento de entrada no terreno de jogo - a escola cooperante. Aquando da 

entrada no terreno, interiorizei que não podia jogar sozinha e que teria o núcleo 

de estágio (parceiros) e os professores (treinadores) para me coadjuvarem no 

jogo com os alunos, isto é, no processo de realização da prática docente. Esta 

comunidade da qual fazia parte deu-me o conforto que precisava. A 

materialização do processo concretiza-se no significado que procurava dar a 

esta experiência, almejando a minha realização pessoal e, simultaneamente, o 

sucesso dos alunos. Ao encarar o jogo como uma batalha amigável com as 

turmas, e não um jogo com adversários, percebi que podia alcançar resultados 

mais relevantes. Todavia, mesmo após este passo em frente, continuava a 

sentir-me incompleta, envolta num sentimento de insatisfação. Foi nos 

princípios da Avaliação para a Aprendizagem que redefini toda a tática de jogo, 

em direção à autorrealização e à autonomia. Nesta experiência pedagógica, 

uma nova forma de ver o ensino e de o concretizar surgiu, colocando-me em 

vantagem e levando-me à vitória.   

Peguei na raquete 

Vesti-me para jogar 

Na incerteza sobre quem começaria a servir 

Mentalizei-me que ia ganhar. 

O volante caiu do meu lado 

A incerteza virou adaptação 

Num jogo amigável 

Nasceu uma bonita relação. 

Tudo estava em aberto 
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Procurava a minha realização 

Ao redefinir a tática de jogo 

Encontrei uma nova conceção. 

Mudei de campo 

Queria ganhar 

Mas foi através da partilha 

Que me vi transformar. 

(Catarina Almeida, a autora do documento)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução



 

 
 



 

3 
 

1. Introdução 

A experiência de ensino em contexto real, que se concretiza no Estágio 

Profissional, é uma das componentes mais importantes da formação inicial 

(Batista & Queirós, 2013). Ao confrontar o futuro professor com as crenças e 

valores exaltados pela escola e ao contacto com os professores experientes, o 

estagiário desvenda as tarefas e responsabilidades inerentes ao desempenhar 

da profissão docente, integrando a comunidade educativa. As mesmas autoras 

referem que não há melhor forma de formar professores do que a imersão na 

escola real. De facto, sendo a prática profissional assente nas relações entre 

os membros de um grupo profissional, da qual os professores fazem parte, 

bem como a valorização e reconhecimento da atividade que desempenham 

(Cunha, 2008), coloca em evidência a ideia de comunidade de prática, que se 

assume como um aspeto essencial durante experiência de estágio. 

Segundo Alves, Queirós e Batista (2017), uma comunidade de prática é 

designada como um conjunto de pessoas que partilha objetivos e interesses 

comuns. No que concerne ao Estágio Profissional, ela é formada pelos 

elementos do núcleo de estágio (NE), onde se incluem os estudantes 

estagiários, a professora orientadora (PO) e o professor cooperante (PC). O 

sucesso desta etapa depende do envolvimento e relação estabelecida dentro 

da comunidade (Batista & Queirós, 2013), ao que se associa a criação da 

identidade profissional do professor estagiário. As relações e interações 

desenvolvidas tornam-se fulcrais no acesso ao que ensinar, de que forma e 

com que intuito, mas é através da reflexão que os estagiários ultrapassam a 

conceção transmissiva, entrando em campos mais profundos, no que toca ao 

porquê e para quê da ação (Batista & Queirós, 2013).  

De acordo com Cunha (2008), ser professor implica um questionamento 

constante da prática propriamente dita, tomando desta forma consciência da 

ação. O diálogo entre teoria e prática contribui para uma intervenção educativa 

mais eficaz e fundamentada. Na verdade, apesar da distinção entre estes dois 

conceitos aparentemente distantes, há uma relação estreita que deve ser 

considerada (Batista & Queirós, 2013).  
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Assim sendo, a teoria parte dos conhecimentos aprendidos durante a 

formação académica, enquanto que a prática se concretiza, segundo Penney et 

al. (2009), no currículo, na pedagogia e na avaliação, tornando-se os três 

fatores que determinam a qualidade da Educação Física (EF). Não obstante 

esta declaração, os mesmos autores atestam que a pedagogia é um ponto de 

referência sobre a qual se desenrolam as restantes dimensões, pois 

pedagogias diversas permitem a aplicação do currículo de um modo diferente e 

veem a avaliação de forma igualmente distinta. Assim, apesar de a ação partir 

da teoria, nomeadamente aquela que foi desenvolvida durante os anos de 

formação antecedentes, é na prática, e através da reflexão sobre a prática, que 

o estudante estagiário gera conhecimento (Cunha, 2008), requerendo um novo 

professor, o professor reflexivo.  

Ser professor de EF é uma realidade complexa, marcada pela 

imprevisibilidade, requerendo uma formação continuada, que se prolonga o 

longo da vida (Cunha, 2008). A escola é uma realidade humanizada, pelo que 

deve adaptar-se constantemente à sociedade e ao contexto onde está inserida, 

no intuito de formar alunos críticos e igualmente reflexivos. Segundo Penney et 

al. (2009), a EF deve permitir que todos os jovens tenham acesso às mesmas 

oportunidades, independentemente das circunstâncias e níveis de habilidade 

que apresentam. Desta forma, a opção por modelos centrados no aluno tem-se 

tornado um tema bastante atual, assumindo a função de professor num caráter 

mais abrangente que é a de facilitador e orientador da aprendizagem (Cunha, 

2008). Penney et al. (2009) apontam o desenvolvimento de práticas 

participativas como promotoras do potencial social, cultural, físico e cognitivo 

da EF, entrando em campos únicos e singulares. A necessidade da formação 

se adaptar perante uma realidade cultural em constante mutação, marcada 

pela imprevisibilidade quanto às necessidades, expectativas e capacidades dos 

alunos, está presente no estudo de Batista e Queirós (2013). Encarando o 

estágio como uma experiência de prática de ensino em contexto real, este tem 

um papel de destaque na formação inicial, confrontando o futuro professor com 

os papéis, responsabilidades, dilemas e questões que caracterizam esta fase, 
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emergindo, assim, a necessidade de refletir para aprender e crescer na 

profissão.  

Face a este enquadramento, e com o intuito de espelhar o modo como a 

minha identidade profissional se foi reconstruindo no seio da profissão, o 

presente documento encontra-se estruturado em três grandes capítulos. Na 

lógica familiar da modalidade de badminton, o primeiro capitulo, 

“Enquadramento pessoal: Conhecer a jogadora”, diz respeito à minha 

experiência pessoal, no que se refere às conquistas e expectativas face a este 

jogo, que se concretiza na prática pela ação de ser professora. O segundo 

capitulo “Enquadramento profissional: Conhecer o jogo” reporta a associação 

entre a experiência de estágio e o badminton, apresentando as pessoas com 

quem partilhei o terreno de intervenção, neste caso especifico, a escola 

cooperante (EC). Relativamente ao terceiro capitulo, “Realização da prática 

profissional: Jogo amigável”, este corporiza os desafios e transformações 

provenientes da prática nas relações estabelecidas com os alunos e com a 

comunidade educativa, quer no âmbito da lecionação quer no da organização e 

participação nas atividades não letivas.  

Partindo de uma visão fechada e tradicional do ensino, a Avaliação para a 

Aprendizagem (AFL) vem transformar a minha conceção acerca da disciplina e 

das formas de ser e estar na profissão. Durante o presente ano, muitas foram 

as mudanças que observei, em mim, enquanto futura professora e enquanto 

pessoa, pelo que, neste documento, estão espelhadas essas alterações, 

retratando a minha intervenção e a forma como a prática redefiniu a minha 

tática de jogo e moldou a minha identidade profissional.  



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enquadramento pessoal:  

Conhecer a jogadora
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2.1. Perseverança: o meu eu, as minhas conquistas 

Pelo cartão de cidadão, o meu nome é Ana Catarina Monteiro Almeida, mas 

na verdade apenas me identifico como Catarina Almeida. Nunca gostei que me 

chamassem Ana e apesar de alguns professores insistirem em fazê-lo, porque 

é o meu primeiro nome, acabou por ficar de parte ao longo dos anos. Catarina 

tem tudo a ver comigo. No dicionário significa “pura”, “imaculada”. Com uma 

personalidade forte e pés bem assentes na terra, sou também racional e 

lutadora. Escondendo os medos que me assombram dou passos largos na 

procura de realizações superiores, traçando o caminho na dependência da 

minha família, que se tornou o meu ponto de abrigo ao longo dos anos. Apesar 

da postura autoritária e independente, sou também organizada e humilde. 

Aquela personalidade forte é rapidamente transformada numa pessoa sensível, 

dominada pelos seus medos e muito insegura face a realidades 

desconhecidas, pelo que me caracterizo como sendo um café com leite, doce 

mas não demasiado, aparentemente autoritária e independente, mas que se 

revela uma rapariga humilde, sincera e receosa. Barros et al. (2012) referem 

que aquilo que somos enquanto pessoas influencia a postura profissional. De 

facto, tudo aquilo que vivi e experienciei acabou por moldar a minha forma de 

encarar e lidar com as mais diversas situações, culminando nesta Catarina que 

todos veem atualmente. A este processo de identidade profissional, definido 

como o conjunto de características pelas quais alguém é reconhecido, junta-se 

a socialização antecipatória, através das influências sociais e culturais que 

moldam a minha conduta e comportamento (Barros et al., 2012) e que fazem 

distinguir dos demais.  

Nascida e criada em Vila Nova de Gaia, passei toda a minha vida neste 

conselho, até entrar para a Faculdade. Foi provavelmente este passo gigante 

de mudança entre a adolescência e a idade adulta que me tornou naquilo que 

sou hoje. Contudo, importa voltar atrás e enquadrar as minhas escolhas até 

aqui. 

Nem sempre fui amante de desporto. Na realidade, em criança era bastante 

introvertida e envergonhada, tinha receio de enfrentar novas situações e o 

medo de errar fez com que nunca me aproximasse do desporto de forma 
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efetiva. Passei por várias modalidades como ténis, natação, karaté, e apesar 

dos meus intervalos da escola primária serem passados a dançar ou a fazer 

ginástica, acabava por me desligar das modalidades pouco tempo depois. Até 

ao meu 7º ano, e devido a esta postura, criar novas relações não era 

propriamente o meu forte e as mudanças deixavam-me sem ar, pelo que as 

evitava e contentava-me com aquilo que me era familiar e próximo.  

A entrada no 3º ciclo trouxe-me o badminton. Não me lembro bem o que me 

levou ao primeiro treino, mas a verdade é que depois de entrar no pavilhão, o 

bichinho ficou. Gostava de jogar, divertia-me ao fazê-lo, e as pessoas que 

treinavam comigo motivavam-me a continuar, pelo que entrei num clube 

federado e comecei a competir.  

Gradualmente, a minha personalidade começou a mudar, ficando aberta a 

novas experiências, sempre, e ainda, dentro da minha área de conforto. 

Daquela menina do cabelo de ouro e olhos esverdeados que se contentava 

com o simples e se afastava das pessoas, desabrochou uma adolescente 

social e comunicativa. A Catarina começou a gostar de conhecer pessoas 

novas e relacionar-se com as demais, deixando de lado o medo e a 

insegurança, pelo menos a parte visível dos mesmos. Estes estavam ainda 

bastante presentes, mas a máscara de confiança e bem-estar inabalável levou 

a que as pessoas se começassem a identificar mais comigo. 

No final do 9º ano, fui obrigada a tomar uma decisão, e na entrada para o 

ensino secundário, escolhi desporto. Tomei esta decisão porque adorava as 

aulas de EF e naquela altura achei que isso era suficiente. Por esta lógica de 

ideias, estudo desporto há oito anos. Fiz a minha formação secundária no 

Colégio de Gaia, onde fui condecorada como melhor aluna e melhor nota na 

Prova de Aptidão Tecnológica. Com o passar do tempo fui percebendo que 

esta área era mais do que gostar das aulas de EF e todas as conquistas que fui 

alcançando fizeram-me querer mais. Ser bem-sucedida no estágio, ter a 

capacidade de esclarecer sempre as dúvidas dos meus colegas quando 

tínhamos testes, explicar as matérias em resumo, dar aulas a outras turmas… 

Foi aqui que o desporto começou verdadeiramente a fazer parte da minha vida. 
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A opção de entrar num curso superior era certa e a decisão tornou-se óbvia. 

A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) passou 

rapidamente a ser a minha segunda casa e era um orgulho poder pertencer a 

esta família. Sentia-me acarinhada, sentia-me capaz e apesar de todos os 

desafios que iam sendo impostos, sabia que era isto que queria para mim. 

Inicialmente mais ligada à gestão, acabei por perceber, através da metodologia 

de exercício e saúde, que eram as aulas que me apaixonavam. Quer num 

ginásio, como numa escola, academia ou espaço livre, era ensinar que me 

preenchia e acabei por chegar até aqui. 

Durante a entrada na faculdade, a par com a realização do curso, comecei 

a trabalhar em eventos desportivos, nomeadamente em corridas de atletismo. 

Foi um salto muito grande passar da menina da mamã a alguém responsável, 

independente e profissional e julgo que foi exatamente neste momento que se 

deu o grande ponto de viragem na minha personalidade. Quebrei todas as 

barreiras que me impediam de ser eu e tornei-me na pessoa que sou hoje.  

Nos eventos, comecei por ser animadora, passei a promotora e agora sou 

um elo de ligação entre as pessoas de influência e a empresa. O facto de lidar 

com pessoas mais velhas e influentes, com diferentes personalidades e gerir 

confrontos, dando a cara por uma instituição de mérito, fez com que me 

sentisse obrigada a crescer. Ganhei bastante experiência nas áreas da 

comunicação, gestão de conflitos e adaptação perante imprevistos, 

competências essenciais para o ensino e que me ajudam bastante durante as 

aulas. 

Atualmente, já fiz parte da organização de todas as corridas organizadas 

pela RunPorto, tais como a mítica São Silvestre do Porto, Corrida da Mulher e 

a Maratona do Porto. Dentro da empresa fui crescendo ao longo do tempo e à 

medida que os anos foram passando a responsabilidade alargou-se, abarcando 

a receção de convidados e a resolução de problemas com os participantes 

diretos das provas. Além disso, faço a Volta a Portugal em Bicicleta há cinco 

anos consecutivos, este ano, e pela primeira vez, numa função diferente, sendo 

uma espécie de conetora entre o patrocinador e as empresas organizadoras no 
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que se refere à dinamização da marca e planeamento/gestão das 

credenciações e brindes.  

Talvez devido a esta experiência, a minha envolvência profissional nesta 

área tem emergido nos últimos anos. Como promotora, fiz a digressão dos 25 

anos da SIC e assegurei a participação desta estação televisiva no Rock in Rio. 

Os eventos desportivos e a promoção de marcas passaram a ser um hobby 

que adoro porque trabalhar ganha todo o sentido quando me divirto tanto a 

fazê-lo.  

Quando terminei o 12º ano, e tal como já referi, todas as minhas 

expectativas recaíam sobre a gestão. Lembro-me de pensar em tudo menos 

em ser professora de EF porque não me imaginava, no momento, a lidar com 

crianças e jovens cheios de energia e sem regras e vontade para a prática. 

Estas perspetivas excluíram imediatamente a opção do ensino, afastando-a 

como futura área profissional. Na altura não pensava que o meu objetivo 

passaria por ligar os discentes à disciplina e apenas se destacava a minha falta 

de paciência para o efeito. 

O ensino surgiu assim durante a licenciatura, ao frequentar a Metodologia 

de Exercício e Saúde. O mundo dos ginásios começou a despertar a minha 

atenção e ao optar por esta área vi em mim a possibilidade de ser tudo aquilo 

que queria. No confronto com a exigência de dar aulas aos colegas de turma e 

até perante o público universitário em geral, vi-me obrigada a substituir a 

máscara por uma personalidade verdadeira que apesar de ter medo de errar, 

sai da zona de conforto e arrisca. Depois do estágio no Solinca da Foz, 

comecei a imaginar-me dentro daquelas quatro paredes, rodeada de pessoas 

que partilhavam este gosto comigo e onde o treino era a palavra-chave. Não 

obstante a este sentimento de pertença, acabei por recusar as propostas de 

trabalho que me fizeram após pensar bem sobre elas.  

Sabia que tinha de fazer um mestrado e que se não o fizesse agora, 

provavelmente nunca mais o iria fazer. Neste entendimento surge a EF. 

Segundo Gomes, Queirós e Batista (2014), são vários os motivos que levam à 

escolha da profissão, sendo eles altruístas, intrínsecos e/ou extrínsecos. Os 

primeiros prendem-se com a importância e utilidade do ser professor para a 
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sociedade; os segundos com a verdadeira vocação para esta área e o gosto de 

ensinar. Por último, os extrínsecos resumem-se nos benefícios e mais valias 

exteriores como os salários, os horários e o prestigio. Pessoalmente, escolhi 

este mestrado por ser o mais abrangente e transversal a todas as áreas e pelo 

gosto pelo ensino, reunindo assim perspetivas intrínsecas e extrínsecas.  

Confesso que a chave para a minha entrada e crescimento no mundo 

profissional foi a boa disposição e a vontade de trabalhar. Gosto realmente de 

tudo o que faço e o ensino começou rapidamente a fazer parte deste reportório. 

Devo muito do que sou a algumas pessoas com quem lidei durante estes 

últimos anos e a associação da minha experiência profissional com a minha 

escolha de exercício e saúde na licenciatura, abriu portas a novos desafios que 

fizeram desabrochar a Catarina que sou hoje.  

Não tenho problemas de falar em público, de relacionar-me com pessoas 

distintas e expressar opiniões é o meu forte. Sou muito crítica em tudo o que 

faço e em tudo o que observo, às vezes até demais. Hoje, no fim desta etapa, 

continuo a ser a Catarina “pura” e “imaculada”, hostil e sensível, mas confiante 

e preparada para agarrar novos desafios sobre uma perspetiva mais positiva.  

2.2. Prognósticos iniciais: conferência de imprensa 

(expectativas) 

Almeida (2009) refere que o estágio é o primeiro contacto do professor 

estagiário com o contexto de sala de aula e corresponde ao primeiro período 

de socialização com o sistema. É o momento de aplicar na prática os 

conhecimentos adquiridos na faculdade em comunicação com uma realidade 

nova, distinta e complexa. Por este motivo, a entrada na EC pode ser um 

período de adaptação. Confrontando aquilo que o estudante estagiário espera, 

com o que realmente encontra na escola, esta fase pode traduzir-se num 

choque de expectativas, idealizações e ambições (Almeida, 2009).  

Para mim, a realidade não era tão longínqua quanto se imaginava à partida 

e a novidade centrava-se apenas nas mudanças que tinham ocorrido desde a 

minha saída do ensino secundário. Entrar na EC foi como voltar a casa depois 

de umas férias prolongadas. Os cheiros, as cores, os espaços, as pessoas... 
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pouco tinha sido alterado e foi ótimo relembrar tudo isto. Apesar da 

organização ter sofrido algumas modificações em termos estéticos e 

hierárquicos, a estrutura era semelhante e aqueles que tinham sido os meus 

professores, eram agora meus colegas, o que se tornou um desafio caricato. 

Não conseguia tratar os professores pelo nome próprio e o respeito que existia 

anos antes, parecia manter-se intocável. 

Por ser tudo tão familiar, as expectativas eram elevadas. Não tinha medo de 

questionar, não tinha receio de me exprimir. O à vontade e a confiança na 

participação e comunicação eram notórios e isso fazia com que me destacasse 

de entre os restantes colegas estagiários. Esperava marcar presença na escola 

de um ponto de vista positivo, mantendo um clima de honestidade, entreajuda, 

cooperação, frontalidade e amizade, pelo que foi com esta atitude que me 

relacionei com os professores, NE e funcionários. 

O impacto pelo conhecimento do PC foi praticamente nulo, uma vez que já 

sabia de antemão quem seria o meu orientador durante este ano letivo. A 

ligação e a consideração que mantinha com o PC durante o período em que fui 

aluna era bastante positiva, o que acentuou os meus objetivos e elevou, sobre 

outro prisma, as minhas expectativas. Esperava que o professor me 

acompanhasse da mesma forma que o fez durante o último ano do ensino 

secundário e que fosse um apoio constante, quer na resposta às minhas ansias 

e questões existenciais, que seriam várias, como na integração na escola. 

Por outro lado, surge a PO, num clima mais fechado e distante que o 

anterior era um elemento de igual forma essencial no ano de estágio. Não 

mantinha uma relação propínqua com a professora, pelo que as expectativas 

se debruçavam no estabelecimento de uma ligação constante entre a 

faculdade e a EC, ajustando a prática às exigências correntes e aos modelos 

atuais de lecionação, mais centrados no aluno. Assim, a questão profissional 

era sobreposta à amizade, abarcando contornos distintos face aos enumerados 

anteriormente. 

No que se refere ao NE, os prognósticos eram reservados. Apenas 

mantinha uma relação, ainda que não muito próxima, com uma das colegas 

estagiárias, possuindo um total desconhecimento face aos restantes 
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elementos. Ao juntar dois núcleos de estágio, à partida distintos, no mesmo 

espaço, a sala das taças, fiquei um pouco reticente. Contudo, esperava que 

todos trabalhássemos em equipa e que fossemos capazes de comunicar, para 

partilhar, aprender e, no fundo, para facilitar e potenciar este processo de 

estágio profissional. 

Relativamente ao grupo de EF, este manteve-se quase intacto desde que 

frequentei a EC. O facto de disporem de estagiários ano após ano, permite-lhes 

renovar as linhas de atuação e estar a par das inovações e preocupações 

atuais da EF, tornando-se um aspeto fulcral para o desenvolver da disciplina 

dentro da instituição escolar. Professores e estagiários podem partilhar 

conhecimentos e aprender mutuamente e quando há esta abertura por parte 

dos docentes mais experientes, todos saímos a ganhar. Na minha perspetiva, 

era exatamente este o ambiente que procurava. As bases que levei para a 

faculdade foram provenientes, em grande parte, dos colegas com quem 

partilhava agora o gabinete de EF, por isso as expectativas repetiram-se. 

Contava que o grupo de EF, me transmitissem as competências necessárias 

para o fecho de mais um ciclo de ensino, caminhando lado a lado comigo neste 

crescimento pessoal e profissional. 

Na verdade, foi através da observação das aulas dos professores 

experientes que comecei a retirar algumas ilações sobre a prática. Naquele 

momento sabia somente que queria ser diferente, mas percebi que todos os 

professores eram diferentes entre si. De acordo com Gomes et al. (2014), o 

processo de socialização do professor começa bem antes da formação e 

depende em muito das práticas desportivas e das pessoas a elas ligadas. A 

escolha da profissão e a forma de estar na mesma encontra-se associada a 

agentes de socialização prévios, quer pela sua influência positiva, de modelo a 

seguir, como negativa, relacionada com a superação (Barros et al., 2012). 

Morgan e Hansen (2008) consideram que as experiências pessoais influenciam 

o modo como os professores ensinam, daí que as práticas sejam tão distintas 

dentro de uma mesma instituição, balizada por ideais à partida semelhantes. 

De facto, há práticas que vivenciei enquanto aluna das quais me tentei afastar 

e outras de que me aproximei, acabando por adaptá-las ao meu contexto e à 
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minha forma de ver o processo de ensino. Neste momento deixei de querer ser 

diferente dos outros, porque isso já o era, e o meu propósito concretizou-se em 

marcar a diferença junto da comunidade educativa, através das práticas que 

aplicava. 

Neste desígnio, no que concerne à comunidade educativa, designadamente 

a comunidade interna à EC, esperava que vissem uma Catarina diferente e que 

fossem capazes de reconhecer a enorme mudança que tinha sofrido durante 

os últimos quatro anos. Os funcionários eram familiares, os restantes 

professores, na sua grande maioria, também, restando apenas os pais e 

encarregados de educação dos alunos. No global, muitos dos professores 

desvalorizavam a EF no currículo escolar, aumentando a minha vontade de 

mostrar o quanto a disciplina é importante, tornando-se este paradigma no 

mote que serviu de base à intervenção, no sentido do meu objetivo: marcar a 

diferença. 

Escolhi ser professora porque o desporto me ajudou a ver uma pessoa que 

não conhecia em mim e porque queria transmitir esta paixão a outras pessoas. 

Quando soube que ia lecionar Princípios e Práticas do Desporto (PPD) a uma 

turma do curso com planos Próprios de Animação e Gestão Desportiva, o 

mesmo curso que eu frequentei enquanto aluna, percebi o quanto podia ter 

impacto na vida daqueles jovens e as expectativas inverteram-se. Comecei a 

pensar sobre o que esperavam eles de mim. De acordo com Barros et al. 

(2012), o professor cumpre várias funções, pois além de docente é tutor, 

orientador, amigo e/ou facilitador. No caso do professor de EF estas dimensões 

ganham um carácter mais abrangente devido à proximidade na relação 

professor-aluno. Tratando-se de uma turma de desporto sabia que tinha de ter 

em conta estas nuances. Contudo, continuava indecisa sobre qual dos papéis 

deveria adotar. Orientadora? Amiga? Controladora?  

Quando conheci a turma tive noção da sua fragilidade. Vários jovens 

provenientes das mais diversas freguesias de Vila Nova de Gaia e Porto 

estavam ali, unidos por uma paixão partilhada, o desporto. Vi a inocência nos 

seus rostos, a expressão pura e ao mesmo tempo receosa, que tal como eu, 

carregava expectativas desmedidas sobre aquele ano letivo e a mudança que 
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lhe estava inerente. Tive medo de não estar à altura e quando comecei a 

planear as unidades didáticas e os planos de aula senti a necessidade de me 

preparar bem. Li, investiguei e entre livros, apontamentos da faculdade e 

discussões entre o NE tentava cumprir o meu objetivo de marcar a diferença e 

de me aproximar do tipo de professor que os alunos procuravam e que eu 

própria idealizava. Analisei várias formas de ensinar as temáticas, quais os 

conteúdos a incluir e como guiar o processo de ensino. Na verdade, pensava 

profundamente sobre todas as decisões que tomava e quando iniciei a 

intervenção, tive a necessidade de dar resposta às questões enumeradas. 

Adotei uma postura controladora, e simultaneamente, amiga. Ao colocar na 

balança os receios face ao comportamento da turma, optei por equilibrar aquilo 

que julgava importante naquele momento, a imposição do respeito, com algo 

que senti que os alunos precisavam, a amizade. A turma era colaborativa, o PC 

ajudava-me bastante e os colegas estagiários foram a peça imprescindível 

nesta preparação e prática inicial.  

Interiorizei rapidamente que ensinar era mais do que transmitir conteúdos. 

Segundo Gomes et al. (2014), os cursos de formação de professores centram-

se cada vez mais na perspetiva social do ensino, incluindo os valores e atitudes 

como conteúdos a ensinar. Na faculdade tudo me parecia óbvio. Era claro que 

os alunos tinham de ser ensinados a trabalhar em equipa, a cooperar, a 

respeitarem-se mutuamente, a comunicar… Todavia, só na prática desvendei o 

verdadeiro significado destas ilações e passei a assumir expectativas elevadas 

de intervenção neste âmbito. 

Amo o desporto e vejo nele toda a importância possível. Se aprendi a ser 

independente, autónoma, a trabalhar em equipa, a nunca desistir, a ambicionar 

sempre mais e a gostar de mim foi através do desporto e foi com esse espírito 

que me relacionei com os alunos. Apesar de possuir apenas uma turma, a 

heterogeneidade era, ainda assim, um aspeto bem presente. Esta diversidade 

enriqueceu o ano de estágio, desafiando-me a adaptar a minha intervenção 

perante as personalidades e capacidades diversas que os alunos 

apresentavam. 
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 A minha maior expectativa para este ano de estágio era conseguir fazer 

com que a minha voz se ouvisse no meio de tantas outras e marcar a diferença 

junto do NE, professores, alunos e funcionários. Não é errado sonhar, por isso 

também não é errado querer ficar nesta casa e fazer parte desta família que 

me acolhe pela segunda vez.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento profissional:  

Conhecer o jogo
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3.1. Estágio vs Badminton 

Quando penso em estágio, penso em formação. De entre uma variedade de 

palavras possíveis, esta é aquela que sobrevem. Formação de quê? De quem? 

Porquê? Segundo Almeida (2009), o estágio é o primeiro contacto do 

professor, ainda estagiário, com a realidade contextualizada, obtendo todo o 

seu crédito devido ao ambiente envolvente e à colaboração com professores 

experientes, balizando eficazmente este processo (Batista & Queirós, 2013). 

Assim, e procurando responder às questões que enumerei, o período do 

estágio destina-se ao ato de aprender a ensinar, para que o futuro docente 

possa aplicar na prática todos os conhecimentos que obteve na Faculdade, 

durante o curso que o orienta para esta área (Frontoura, 2005). Apesar da 

aplicação não ser direta e envolver diversas transformações e adaptações, são 

os conhecimentos adquiridos, conjugados com a realidade contextual, que 

tornam este espaço tão rico e válido no processo de formação. 

A base da intervenção não deixa de ser o conhecimento teórico, pois é a 

partir dele que fundamos a ação, meramente prática (Batista & Queirós, 2013). 

Todavia, não basta possuir conhecimento para ser um bom professor. Esta 

declaração é bastante semelhante ao jogo de badminton. De facto, não é 

possível disputar um jogo da modalidade sem possuir conhecimento do jogo e 

daquilo que o organiza, como por exemplo, as suas regras. Do mesmo modo, 

também não é possível adquirir vantagem no jogo e alcançar bons resultados 

sem treino. O estágio acaba por ser bastante semelhante, pois apesar da base 

de intervenção ser o conhecimento adquirido na faculdade, de nada serve se 

não houver capacidade de transformar e de adaptar à realidade e 

necessidades contextuais. A relação próxima entre teoria e prática, isto é, a 

sua interdependência, é a chave para o sucesso do desenvolvimento do jogo, 

logo do desenvolvimento profissional do estagiário (futuro professor).  

Ao longo da formação, os estudantes são levados a acreditar que o domínio 

do conteúdo é a chave para o ensino, desligando-se da componente prática 

(Lima et al, 2014). As expectativas criadas são elevadas, originando uma 

conceção que não corresponde à veracidade do ensino. Tal como refere 

Marcelo citado por Almeida (2009), o professor sente-se um estrangeiro num 
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ambiente que lhe é, ao mesmo tempo, tão familiar e tão desconhecido, 

resultando num choque com a realidade. Frontoura (2005) reporta que o 

estagiário, ao confrontar as convicções que idealizou e o que encontra na 

escola, fica frustrado, num sentimento de não preparação. Não obstante a este 

cenário, Batista e Queirós (2013) referem que não há nada melhor do que 

formar professores no seio da profissão em si, porquanto permite que o futuro 

docente tenha o acompanhamento necessário neste que é o seu primeiro 

confronto com a realidade de ensino autêntica e com os problemas que dela 

recorrem, conferindo assim toda a importância a esta fase.  

Associo esta fase de entrada no estágio com a entrada no Centro de Alto 

Rendimento de Badminton, onde de disputam as fases nacionais da 

modalidade. O ambiente não é alheio, uma vez que jogamos lá varias vezes ao 

longo da época desportiva, neste caso específico, porque fui aluna da EC 

durante três anos. Todavia, a ânsia e o receio tomam conta do jogador como 

se fosse a primeira vez. O entendimento teórico das táticas do adversário e os 

conhecimentos aprendidos durante os treinos (formação), são a base para a 

ação de jogar, meramente prática, onde no final se desvenda o vencedor. Ser 

capaz de ultrapassar estes sentimentos negativos e dar o seu melhor em 

campo é o conceito chave para jogar melhor, tal como é pedido neste contexto 

de formação inicial.  

O contexto de formação inicial pode ser encarado de três formas distintas, 

funcionalista, interpretativa e estruturalista, tal como é mencionado por Batista 

e Queirós (2013). No âmbito de uma conceção funcionalista, os estudantes 

estagiários tornam-se fotocópias ou clones idênticos dos seus formadores. 

Numa perspetiva inversa, a interpretativa, cada professor é um professor, 

enquanto ser distinto, negando a ideia anterior. Segundo Almeida (2009), o 

processo de ensino é diretamente influenciado pelo conhecimento e pelas 

crenças particulares que cada estudante estagiário possui. Aprender a ensinar 

consiste em avançar em direção ao aluno. No entanto, muitas das conceções 

que desenvolvemos desde o período em que fomos alunos e outras que vamos 

construindo durante a formação, norteiam e orientam a nossa intervenção de 

forma distinta, dando origem a uma perspetiva interpretativa. Por último, a 
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visão estruturalista, assenta na critica e na reflexão. O estágio é, ou deveria de 

ser, o momento onde podemos tentar, experimentar, errar, construir e 

desconstruir, tendo sempre num campo de visão bem próximo, a aprendizagem 

dos alunos. O local para aplicar na prática aquilo que aprendemos num 

contexto fechado e teórico, que nada tem a ver com as turmas que nos são 

atribuídas. Ao aliar a reflexão à prática, o docente ultrapassa o entendimento 

de como fazer, entrando em campos mais específicos que se designam no 

porquê e para quê da ação (Batista & Queirós, 2013). 

Atualmente, ser professor supera as dimensões técnicas e táticas, entrando 

em campos éticos, afetivos e sociais singulares (Graça, 2015). As 

características de uma determinada comunidade escolar ou discente em 

particular, elevam a importância da reflexão como forma de crescimento 

pessoal, mas também da aprendizagem dos alunos com os quais lidamos. De 

acordo com Larivee (2008), a reflexão é uma ferramenta atual de grande 

necessidade em contexto de sala de aula, pois permite que o professor lute 

contra os obstáculos que vão surgindo, haja de forma mais ponderada, tendo 

em conta as exigências de uma população escolar cada vez mais diversificada, 

e guie o processo de ensino de forma a fechar a lacuna existente entre o nível 

atual e o esperado, balizando a aprendizagem. O estágio, enquanto 

instrumento de aplicação dos conhecimentos obtidos na faculdade, tem um 

papel de destaque neste âmbito, justificando o valor da sua inclusão na 

formação. Neste quadro, a formação não se encerra na transmissão e 

aplicação de conhecimentos numa realidade prática na medida em que, lado a 

lado com esta aplicação, surge a componente reflexiva. Paralelamente ao 

estágio, volto a encontrar no badminton o sentido desta declaração. O jogo 

apenas obtém um significado válido se for realizado segundo esta essência 

pois é através da reflexão que o jogador percebe o que correu mal e como 

deve melhorar os aspetos menos positivos que caracterizaram a sua 

prestação. A reflexão emerge assim como um aspeto essencial à melhoria de 

toda e qualquer ação no jogo, tal como acontece no estágio.  

Na ideia de Mion (2002), o papel do professor é transformar uma 

experiência vivida numa experiência compreendida, através da reflexão. 
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Contudo, sem serem ensinados a refletir, os professores não o farão pelo que 

se torna essencial incutir a reflexão na formação, permitindo um ambiente de 

apoio, partilha e aprendizagem entre formadores e futuros professores 

(Larivee, 2008). Apesar da importância dada a esta partilha durante o ano de 

estágio, o processo de aprender a ser professor prolonga-se ao longo da vida, 

não fechando a sua essência nesta etapa de conclusão do mestrado. O 

docente não deve contentar-se com o que existe, mas questionar as crenças, 

paradigmas, valores e conceções existentes, na busca de uma forma de 

atuação própria e distinta (Larivee, 2008) adaptada à realidade cultural onde 

está inserido. Tal como referem Batista e Queirós (2013), a qualidade dos 

profissionais depende em muito da formação que tiveram. O estágio torna-se 

fundamental neste sentido, pois permite a intervenção dentro de uma realidade 

prática e contextualizada, com características únicas e singulares, onde não há 

receitas e a adaptação e reflexão acabam por ser os pontos de partida para o 

sucesso. A FADEUP, ao integrar o estágio na passagem da vida académica 

para a vida profissional e na definição do dilema de ser aluno e 

simultaneamente professor, procura o desenvolvimento de valências que 

permitirão uma melhor preparação para a imprevisibilidade da profissão, daí a 

inclusão do estágio profissional na formação de professores e a sua relevância 

neste contexto. 

Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional desta mesma 

instituição, o objetivo é o desenvolvimento de “competências pedagógicas, 

didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional critico e 

reflexivo, que se apoia igualmente numa ética profissional em que se destaca a 

capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a 

assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta adequadas na 

Escola”.1 

Assim sendo, e partindo do contexto teórico construído na Faculdade 

durante os anos de formação anteriores, o estágio é uma fase de confronto 

desta teoria, com as expectativas e crenças dos estagiários integrantes em 

                                                           
1 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos condicente ao grau de 

mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, p.2. 
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uma nova instituição onde nada conhecem. Ao entrarem nesta nova 

organização, deparam-se com uma comunidade educativa imbuída de uma 

cultura própria, lutando para a incorporarem e ali aprenderem a ser 

professores. 

O processo de inclusão, que se quer gradual, é orientado pelo PC, que 

segundo Almeida (2009) é o mais importante devido à sua presença constante, 

e o professor orientador da Faculdade que se mantém em contacto 

permanente com o PC, e os colegas de estágio. Este conjunto, se funcionar 

harmoniosamente, pode transformar-se numa comunidade de prática (Batista & 

Queirós, 2013). Na perspetiva de Alves et al. (2017), uma comunidade de 

prática é um grupo de pessoas que partilha interesses e objetivos comuns, 

tornando-se um apoio essencial para os professores em início de carreira. 

Através da interação e vivência com profissionais mais experientes, os 

estagiários podem aprender a ser professores, no seio da profissão. Assim, a 

atuação dos estudantes estagiários nas três áreas de desempenho 

contempladas nos normativos do estágio na FADEUP2 pode ser potenciada por 

esta relação entre professores experientes e professores estagiários. Ao 

confrontar problemas, dilemas, desafios e conceções, os estagiários são 

levados a aproximar-se e a afastar-se dos ideais que defendem para si, no 

sentido da criação de uma identidade profissional própria que caracteriza a 

pessoa no seio da profissão e se define como contínua, prolongando-se ao 

longo da vida (Alves et al., 2017).  

No global, áreas como o planeamento, aplicação, avaliação e reflexão das 

aulas, atividades não letivas e a condução do projeto de investigação-ação, 

contribuem para uma formação mais completa e adequada ao contexto e às 

exigências da profissão. O estágio, enquanto realidade situada social e 

culturalmente (Alves et al., 2017), e meio de aplicação de todos os 

conhecimentos teóricos desenvolvidos ao longo dos anos anteriores, em 

confronto com uma prática reflexiva dentro de uma comunidade de prática, 

ganha toda a sua credibilidade no contexto da formação inicial. Desta forma, é 

                                                           
2 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, Participação na Escola e Relações com 

a Comunidade e Desenvolvimento Profissional 
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uma exigência que o professor reflita constantemente sobre o que faz e porque 

faz, tomando consciência dos seus atos e construindo a sua própria identidade 

profissional, única e singular (Almeida, 2009). 

3.2. Campo 1: reconhecimento do terreno de jogo (escola 

cooperante) 

A EC foi o terreno de intervenção ao longo de todo o ano letivo. Ao cumprir-

se como primeira opção de estágio (campo 1), permitiu-me aplicar os 

conhecimentos aprendidos na faculdade e confrontá-los com os alunos e com 

os problemas reais que emergiram deste contacto, tornando-se um terreno de 

jogo essencial na minha aprendizagem do ser professora. Partindo do 

reconhecimento do terreno de jogo em geral (instituição escola) e da EC em 

especifico, foi possível contextualizar e tornar mais adequada a intervenção 

nas várias áreas de ação contempladas no estágio.  

A escola surgiu com a Revolução Industrial e com a necessidade de formar 

cidadãos capazes de responder às exigências do novo modelo fabril (Fino, 

2001). Assim, ergue-se uma escola universal e gratuita, mas assente numa 

perspetiva funcionalista e reprodutiva, desconsiderando a individualidade de 

cada pessoa e de cada local (Dayrell, 1996). Se atentarmos à realidade atual, 

há muitas características que se mantêm. Todavia, cada vez mais se considera 

o contexto histórico e cultural onde a instituição se insere, voltando a conceção 

do ensino para uma perspetiva mais social e particular (Carvalho, 2006).  

Na década de 90, começou a considerar-se a pessoa que mora dentro 

de cada aluno, encarando a escola como uma construção social, isto é, um 

espaço social próprio, com características igualmente individuais e onde 

interagem e se relacionam pessoas diferentes (Dayrell, 1996). Esta conceção 

dá asas a uma descentralização do sistema educativo enquanto locus de 

reprodução, investindo numa formação singular.  De facto, a escola possui uma 

cultura organizacional, partilhada pelas várias instituições de ensino, e uma 

cultura própria, denominada cultura organizacional de escola. A última prende-

se com as crenças, normas e valores que são partilhados por uma comunidade 

escolar em especifico, diferenciando-a das restantes (Carvalho, 2006). É esta a 
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perspetiva que o ensino deve considerar, englobando a dimensão histórica, 

social e cultural da educação.  Quando os professores veem os jovens apenas 

como alunos, não atendem às suas necessidades e interesses, tornando o 

conhecimento um objeto banal a ser transmitido, sem qualquer questionamento 

ou reflexão (Dayrell, 1996). Torna-se assim essencial compreender e integrar 

os alunos que entram na escola, encarando a diferença de forma positiva, e 

adequando as práticas à realidade contextual.   

Entrando numa dimensão mais especifica e no conhecimento daquele 

que é o espaço particular de intervenção, a EC, importa ultrapassar esta 

conceção introdutória e perceber a organização e diversidade da comunidade 

educativa que nela habitam, bem como os valores exaltados. 

Sobre o ponto de vista da contextualização, a EC é uma instituição católica, 

pertencente à diocese do Porto, defendendo na sua missão muitos ideais 

evangelistas. Esta conceção desenvolve-se desde 1933 até aos dias hoje, 

fomentando uma escola que apela à inovação, reflexão, escuta, comunicação e 

troca de saberes e experiências entre todos os elementos da comunidade 

educativa, integrando assim a componente social referida em cima. 

Situada no centro de Vila Nova de Gaia, abarca cerca de 1500 alunos, 

distribuídos pelos vários ciclos de ensino, desde o pré-escolar ao ensino 

secundário. Apesar de ser uma instituição privada, abre portas aos alunos mais 

velhos, de forma totalmente gratuita, devido ao financiamento pelo Programa 

Operacional de Capital Humano (POCH). Desta forma, reúnem-se alunos 

oriundos de diferentes escolas e locais, constituindo-se, inevitavelmente, uma 

população escolar bastante heterogénea. 

Por meio desta diversidade, as dimensões sociais e culturais encontram-

se bem presentes, levando a escola a aproximar-se das crenças, normas e 

valores que caracterizam a sociedade, respondendo assim às necessidades 

reais dos alunos, professores e funcionários. Tentando procurar a 

individualidade de cada um dos alunos a cultura organizacional de escola 

assenta em cinco valores norteadores: a responsabilidade, a igualdade, a 

fraternidade, a alegria e a lealdade.3 O desenvolvimento destas diretrizes é 

                                                           
3 In Projeto Educativo de Escola, Colégio de Gaia, p.7. 
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essencial, indo de encontro ao tipo de alunos que se pretende formar: jovens 

capazes de responder pelas suas ações e tratar os outros de forma igual, 

deixando de parte a discriminação ou qualquer outra forma de exclusão. Tem 

ainda como objetivo promover a relação de convivência entre pessoas e 

comunidades, fomentando o amor ao próximo, a satisfação e a fidelidade face 

aos compromissos estabelecidos com algo ou alguém. 

O ensino secundário, ciclo de estudos onde estive inserida, apresenta 

uma heterogeneidade ampliada devido à procura pelos treze Cursos 

Tecnológicos com Planos Próprios oferecidos4. Assim sendo, e continuando a 

apelar aos valores referidos, as metas educativas passam pela formação 

integral do aluno, bem como o desenvolvimento de capacidades e 

aprendizagens dos conhecimentos definidos pelos programas nacionais. O 

desígnio final é o ingresso no ensino superior ou no mundo do trabalho, 

apostando não só na formação académica, mas também nas formas de ser e 

estar, isto é, na atitude. 

Cumprindo esta última meta, a da formação de pessoas, o Projeto 

Educativo da instituição promove o diálogo, o trabalho em equipa, a 

cooperação, a responsabilidade, o espírito de observação, a exploração, a 

investigação, a criatividade, a iniciativa, o espírito crítico… uma panóplia de 

competências sem fim que se vem aproximar das exigências da sociedade em 

geral e dos alunos em particular, integrando-os e preparando-os para o mundo 

profissional.  

Os espaços oferecidos para o cumprimento destas diretrizes são vários, 

procurando ir de encontro à oferta educativa de cada um dos treze cursos. 

Desde laboratórios de Física, Química, Biologia, Eletrónica, Informática, 

Multimédia, Marketing, Automação, entre outros, são os espaços desportivos 

que importa contextualizar. Assim, em termos desportivos, as instalações são 

                                                           
4 Administração e Marketing, Análises Químico-Biológicas, Animação e Gestão Desportiva, 

Comunicação e Multimédia, Contabilidade e Gestão Empresarial, Desenhador de Projetos, 

Arquitetura e Engenharia, Eletrónica e Telecomunicações, Eletrónica Industrial e Automação, 

Informática e Tecnologias Multimédia, Produção e Controlo Industrial, Tecnologias da Saúde, 

Tecnologias e Segurança Alimentar e Tecnologias e Sistemas de Informação 
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várias. Aos dois pavilhões gimnodesportivos, piscina aquecida e sala de treino 

cardiovascular, juntam-se, exteriormente, o campo de futebol sintético, o 

campo multidesportivo exterior, com balizas de andebol/futebol, as tabelas de 

basquetebol, a rede de voleibol e ainda uma caixa de areia com pista para 

corrida preparatória e uma zona de lançamentos para a modalidade de 

atletismo. A variedade de equipamentos desportivos é suficiente. Contudo, o 

número de turmas é imenso pelo que são poucos os momentos em que estes 

espaços não estão ocupados. Complementando as ofertas dadas, fica a faltar 

apenas um pavilhão de ginástica que serviria de apoio ao curso de Animação e 

Gestão Desportiva, associando-se, se necessário, aos restantes. Este é um 

projeto em desenvolvimento, mas que tomará o seu tempo a ser implementado 

e a avançar para a construção propriamente dita.  

Apresentando agora, de forma breve, as pessoas que fazem parte deste 

terreno de intervenção, são vários os docentes e funcionários que preenchem a 

EC. Das inúmeras áreas e passando pelos diversos ciclos, trabalham 

diariamente para proporcionar aos alunos um ensino diferenciado e inovador, 

que vá de encontro às suas necessidades e interesses. De facto, a EC tenta 

aproximar-se da escola inclusiva que se pretende desenvolver, possuindo 

diversos gabinetes, como é o caso do Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO), Gabinete de Inserção Ativa (GIVA), Gabinete de Acompanhamento 

Pedagógico e Orientação (GAPO), Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva, Serviços Especializados de Apoio Educativo (SEAE) e o Núcleo de 

Apoio à Aprendizagem, Inovação e Mediação Educativa (NAAIME), apoiando a 

comunidade educativa ao longo da vida escolar.  

A procura pela formação integral do aluno e sua completa realização é o 

lema do ensino, cumprindo-se na frase: “Só com a luz do saber se alcança a 

vitória”. Para isso tenta-se fomentar a participação dos pais e encarregados de 

educação neste processo, assumindo uma postura ativa na aprendizagem dos 

seus educandos. O objetivo é primar por uma formação de qualidade, que 

apele a experiências diferenciadas, considerando as necessidades e 

dificuldades de cada aluno e englobando a comunidade educativa. Todo o 

ensino é centrado no aluno e na sua progressão individual enquanto cidadão 
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responsável, justo, fraterno, alegre e leal, aproximando-se eficazmente de uma 

escola cada vez mais social e cultural.  O propósito passa pela busca do 

sentido e da plenitude, associados ao constante crescimento académico e 

profissional. 

3.3. Par misto 

3.3.1. Os parceiros: organização em campo (núcleo de 

estágio) 

Foi no momento de entrada na escola, quando confrontada com as funções 

inerentes ao meu novo papel de professora estagiária, que percebi que não 

podia continuar a jogar a prova de singular. Chegou a altura de entrar no par 

misto e foi na dependência dos meus parceiros, com quem partilhei o campo 

de intervenção, que dei os primeiros passos, embora ainda a medo.  

A FADEUP tem sido a minha segunda casa nestes últimos anos. Contudo, 

o NE não podia ser mais polivalente, juntando a Vera, que veio da Escola 

Superior de Educação e o Alexandre, oriundo do Brasil e formado na 

Faculdade do Centro Universitário Metodista.  

Desde o 1º ano de licenciatura que tenho o mesmo grupo de trabalho, 

acima de tudo amigas, com quem partilhava os palcos de estudo, os almoços, 

os intervalos e as aventuras de férias, pelas cascatas e trilhos pedestres. Ao 

integrar um novo grupo, o NE, foi difícil para mim esta mudança e em certa 

forma um desafio habituar-me a formas de pensar e trabalhar diferentes 

daquelas que me eram familiares.  

Já conhecia a Vera por ter frequentado comigo o ensino secundário, e tal 

como eu, estava de volta à casa que a tinha acolhido durante esse período. Já 

o Alexandre vi-o pela primeira vez na primeira reunião. Fiquei atormentada com 

a ideia de ter um NE que não trabalhasse ou que não se desse bem. Não sabia 

o que esperar. Poderia ter escolhido uma escola onde ficasse com alguma das 

minhas amigas, mas não ia mudar a minha decisão por motivos tão superficiais 

e tinha apenas uma certeza: esta seria uma experiência que me iria fazer 

crescer muito, não só em termos profissionais, mas tanto ou mais em termos 

pessoais.  
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A sala das taças, espaço dos professores estagiários, era ainda partilhada 

com dois colegas provindos do Instituto Universitário da Maia, anexando dois 

núcleos à partida distintos num espaço comum.  

Inicialmente o ambiente era distante. Sentia-me como uma criança no seu 

primeiro dia de aulas, a conhecer os colegas de turma e a tentar integrar-se na 

escola nova. Estava ainda muito reticente e foi nos primeiros trabalhos que 

percebi o quanto esta dinâmica ia ser um desafio para mim. A realidade a que 

estava acostumada era em tudo longínqua e foi exatamente este choque 

aquele que mais me marcou no decorrer do ano letivo.   

Se esta heterogeneidade era vista, inicialmente, do ponto de vista negativo, 

foi o que tornou este ano de estágio rico em termos de experiências. Aceitei 

como desfavorável o facto de sermos todos tão diferentes, mas foi nesta 

diferença que potenciamos diálogos, questionamentos, discussões e trocas de 

ideias tão importantes na ligação entre a teoria e a prática. A partilha de 

vivências ia além do mero conhecimento e começou a orientar a minha 

intervenção enquanto professora. Na relação estabelecida com os colegas 

delineávamos o que abordar, de que forma, exercícios relevantes, 

componentes críticas essenciais… Foi nesses momentos que percebi o 

conceito de NE e o quanto era importante neste primeiro confronto com a 

realidade contextualizada que é a escola e a profissão de professor. 

Precisávamos uns dos outros e era nesta dependência, assente no trabalho em 

equipa, que nos aproximávamos e crescíamos. Acima de tudo criamos uma 

amizade e durante três períodos foi esta união que nos permitiu ultrapassar os 

obstáculos impostos e responder às exigências colocadas de forma mais 

positiva. 

Nem sempre bem e por vezes com alguns desentendimentos, o núcleo 

completava-se mutuamente. De entre o Zé que se esquecia de tudo e eu com o 

meu mau feitio, tínhamos o Alexandre que nos ensinou a todos a nunca desistir 

perante as adversidades, o Pedro que noutra vida deve ter sido animador e a 

Vera que apelidei de Madre Teresa de Calcutá. Parece engraçado olhar as 

pessoas sobre esta perspetiva, mas o ambiente da sala das taças era sempre 
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imprevisível perante uma variedade tão grande de personalidades fechadas 

num espaço rodeado de vitórias. 

Apesar das diferenças, se há coisa que aprendi com este grupo foi a 

respeitar e aceitar opiniões distintas e a trabalhar mais em equipa, 

considerando os pareceres de todos os intervenientes e não tomando todas as 

decisões sozinha. O Zé ensinou-me a ser mais paciente (porque ele tirava-me 

mesmo do sério), o Pedro a alternar entre momentos de pausa e trabalho 

(porque não pode ser só trabalho senão damos em malucos), o Alexandre a 

continuar a lutar pelos meus objetivos (porque ele também lutava, apesar de 

tudo) e a Vera a aceitar as diferenças (porque éramos muito diferentes, mas 

sem ela este ano não tinha tido o sentido que teve para mim) 

Sempre fui mandona, estilo líder assumido, mas aqui essa máscara, ainda 

que presente, deu lugar a uma pessoa mais tolerante e cooperativa e esta foi 

uma aprendizagem que valorizo, pois ajudar-me-á bastante no futuro.  

Em síntese, posso afirmar que este ano foi muito importante para mim em 

termos pessoais, pois saio uma pessoa diferente e acima de tudo mais 

preparada para enfrentar os desafios e adversidades, não só da vida 

profissional, mas sobretudo a nível pessoal.  

3.3.2. Os treinadores: tática de jogo (grupo de Educação 

Física) 

Na dependência dos parceiros, os jogos caracterizam-se por num coletivo 

mais abrangente, integrando os treinadores, responsáveis pelo treino e 

evolução dos atletas ao longo do tempo. No decurso do estágio, considero que 

foi o grupo de EF que assumiu este papel de orientação e acompanhamento 

pelo que os apelidei de treinadores, pelos conhecimentos transmitidos, pelas 

experiências partilhadas e pela integração que facilitaram, quer na EC, quer 

nas questões relativas à EF.  

O grupo de EF é um dos treze grupos disciplinares disponíveis na EC, 

sendo constituído por seis professores e uma professora, integrados em dois 

grandes níveis: o ensino básico e o ensino secundário. Todos, sem exceção, 

encontram-se ligados ao curso com Planos Próprios de Animação e Gestão 
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Desportiva, pelo que as reuniões davam lugar a estes dois momentos de 

reflexão: a EF em si e o curso de desporto.  

As diferenças entre os professores eram notórias e só nas reuniões de 

grupo tive a oportunidade de perceber a forma como cada um trabalhava para 

o todo, dando o seu contributo particular, em função das suas mais valias 

especificas. As conceções de ensino da EF eram distintas, podendo enquadrar-

se em três tipos de professores. Os primeiros, mais jovens, apelavam aos 

modelos centrados no aluno e a aulas estruturadas com base em conteúdos e 

objetivos específicos, os segundos, mais acostumados a esta realidade 

escolar, deixavam-se levar pelos alunos e pelas escolhas dos mesmos no 

decorrer das aulas, não havendo uma sequenciação tão lógica das 

modalidades, e por último, os terceiros, que se situavam entre estas duas 

realidades. A noção que a EF é imprescindível e que deve ser ensinada pela 

promoção da cidadania, elevando a importância dos valores exaltados pelas 

práticas desportivas, era consensual entre todos os professores, 

independentemente da tipologia de ensino que defendiam. No entanto, a forma 

de aplicar esses conceitos em prática era distinta. Durante o ano de estágio, 

tendi a aproximar-me mais dos professores com quem me identificava, 

partilhando com eles as minhas dúvidas relativas ao ensino e aos desafios que 

os alunos me colocavam. 

Enquanto ex aluna do curso com Planos Próprios de Animação e Gestão 

Desportiva, a sensação de voltar a casa renascia no contacto com os docentes. 

A passagem do “professor” para “colega” foi difícil, de tal forma que o trato 

seguiu esta hierarquia ao longo de todo o ano letivo. A Helena e o Pedro foram 

os únicos docentes com quem mantive uma relação mais informal, talvez por 

apresentarem uma idade mais próxima da minha. No global, foi neles que me 

revi enquanto futura professora, pela forma como planeavam as suas aulas, 

pelo controlo que tinham nas turmas e pelo entendimento que possuíam face 

ao ensino e à condução do mesmo, ressalvando o gosto pela docência. 

Contudo, não deixa de ser ao PC que devo o maior dos agradecimentos, pela 

forma como soube resolver os meus dilemas e ser capaz de lidar comigo nos 

meus (vários) momentos de conflito.  
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Pelo facto dos alunos estagiários de EF terem um espaço próprio, a 

conhecida sala das taças, o convívio com os docentes apenas acontecia de 

forma mais rotineira durante as aulas, reuniões ou atividades desportivas 

gerais como o corta-mato e as visitas de estudo. 

O ponto de encontro durante os intervalos era sempre o bar e a relação 

entre os professores de EF era bastante vincada quando comparada com 

outros grupos. Todavia, foi nos encontros desportivos como os referidos, que 

percebi quão forte era a união de todos por um objetivo comum. Apesar das 

distintas personalidades, feitios, convicções, preocupações e crenças, todos 

fazíamos parte do núcleo de EF e dávamos a cara para defender a nossa área 

e valorizá-la dentro da instituição.  

Segundo Batista e Queirós (2013), é ao integrar a comunidade educativa e 

ao relacionar-se com os alunos, professores, funcionários, pais e todos os 

elementos que dela fazem parte que o estagiário vivencia a realidade concreta 

de ensino. Não há como desvincular as relações estabelecidas dentro da 

escola do crescimento dos estagiários, no sentido de se tornarem professores. 

No que concerne aos professores experientes, foram os treinadores que me 

orientaram em campo e que deram sentido à prática pedagógica, tornando-se 

parceiros constantes nesta etapa de procura e desenvolvimento.  

3.3.3. Preparação do encontro: análise dos adversários 

(turmas) 

No confronto com a realidade concreta de ensino, encarei a relação com 

os alunos como uma competição, porquanto tinha necessidade de dar resposta 

às suas necessidades e, simultaneamente, às minhas expectativas para que 

pudesse ganhar vantagem. Para vencer a competição, tive de conhecer os 

alunos, pelo que os agrupei em duas categorias competitivas. Assim, o ensino 

secundário por serem os mais velhos e mais experientes denominei-os de 

categoria absoluta, a categoria competitiva mais alta da modalidade, seguindo-

se o 2º ciclo, que cataloguei de categoria C. 
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3.3.3.1. Categoria absoluta, a turma do ensino 

secundário 

A turma do ensino secundário foi o meu palco de jogo durante todo o 

ano letivo, cumprindo-se assim na categoria absoluta, por serem alunos 

mais velhos, mais experientes e pertencentes ao último ciclo de estudos. 

Num total de 30 alunos, 13 raparigas e 17 rapazes, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 17 anos, acompanharam-me desde o 

período de incerteza até à adaptação, finalizando na mudança, sendo em 

parte responsáveis pelo sucesso da minha intervenção.  

Uma vez que a reunião do conselho de turma apenas teve lugar a meio 

do primeiro período, o primeiro contacto com os alunos foi como bater no 

volante pela primeira vez. Desconhecia de onde vinham, o que gostavam e 

o que esperavam e foi através das fichas de identificação do aluno, 

entregues na 2ª aula, que comecei a dar os primeiros toques de 

sustentação, numa tática muito defensiva.  

Pertencentes ao 10º ano do curso com Planos Próprios de Animação e 

Gestão Desportiva continham, no geral, bases desportivas bastantes 

superiores aos alunos dos restantes cursos, possuindo uma predisposição 

inicial para a prática acima da média. Grande parte dos alunos praticava 

desporto federado, designadamente basquetebol, andebol, taekwondo, 

karaté e futebol, que era a modalidade mais praticada com um total de 11 

atletas. Todavia, dentro de uma realidade meramente desportiva, existiam 

também alunos com dificuldades acentuadas em termos de coordenação e 

execução prática das habilidades, pelo que o nível elementar pareceu-me 

ser o mais adequado em termos do perfil geral da turma. 

Uma vez que a maior parte dos alunos praticavam desporto, e 

lecionando aulas num curso onde a prática desportiva é constante, foi 

essencial aferir as patologias que pudessem impedir ou influenciar a 

lecionação. Face às informações que forneceram, constatei que a maior 

parte dos alunos tinha um histórico de lesões preenchido, mas nenhuma era 

atual, não afetando o planeamento e a intervenção.  
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No momento de iniciar a intervenção propriamente dita, e apenas com 

uma imagem superficial dos rostos e a lembrança de alguns nomes que 

tinham ficado guardados do primeiro contacto, estava receosa de como se 

comportariam em termos mais formais.  Partilhávamos uma paixão, o 

desporto, e agora do outro lado, enquanto professora, adivinhava 

exatamente o que eles estavam a sentir. As expectativas que pairavam 

eram partilhadas por mim. Desconhecendo o colégio, as disciplinas e os 

professores, estavam apenas a assimilar toda a informação que 

conseguiam. 

Foi na primeira reunião do conselho de turma que fiquei com uma ideia 

mais clara dos alunos. Ao analisar as fichas de identificação que tinham 

preenchido e ao preparar uma apresentação para os restantes professores, 

comecei a desvendar as formas particulares de agir e pensar dos alunos e a 

associar todos os dados. Partilhar opiniões com os outros professores da 

turma foi essencial no delinear das estratégias iniciais. Quatro discentes 

eram apontados como desestabilizadores, um com necessidades 

educativas especiais e outra com problemas afetivos, o que explicava a 

procura constante de carinho. Gradualmente, comecei a melhorar a minha 

postura defensiva e com base nestas ilações preparava as minhas jogadas 

de forma pensada, organizando os grupos de trabalho de acordo com estes 

fatores.  

Com uma postura física boa e uma predisposição para aprender 

bastante positiva, o foco da intervenção passou rapidamente a ser a atitude 

e as relações dentro da turma. Os alunos tendiam a brincar demasiado e a 

competitividade excessiva, associada à vitória a todo o custo, não permitiam 

que a aprendizagem tomasse os contornos desejados. Ainda que ligados ao 

desporto, muitos alunos não geriam bem os sentimentos, o que se 

manifestava pelo desrespeito pelos árbitros, incapacidade de trabalhar em 

equipa, individualidade e falta de fairplay.  

O nível da turma era bom, a condição física também, faltava aprimorar 

estas questões atitudinais, pelo que o planeamento e intervenção se 

basearam nestas dimensões. Apesar da boa relação que desenvolvemos, 
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nem sempre foi fácil lidar com os alunos. Tive de elevar a voz, parar de falar 

para me fazer ouvir, explicar os exercícios repetidamente porque os alunos 

estavam desatentos, repreender e até zangar-me. Sabia que eles 

precisavam de uma professora amiga, próxima das suas necessidades e 

expectativas, mas ao mesmo tempo não queria transpor a linha ténue que 

separa o professor do aluno e a necessidade de a impor para conseguir o 

respeito de todos, fez com que a aproximação se desse de forma gradual. 

O facto de lecionar a disciplina de PPD e não a habitual EF, exigiu que 

passasse muitas horas por semana na companhia destas “pestes”, 

conseguindo desenvolver uma relação muito positiva com eles, marcada 

por sorrisos, aprendizagens e um sem número de recordações que levarei 

comigo para a vida.  

3.3.3.2. Categoria C, a turma do 2º ciclo 

Cumprindo as diretrizes emanadas pelo Regulamento de Estágio 

Profissional, tive também a oportunidade de intervir junto de uma outra 

categoria competitiva, o 2º ciclo. Perante uma turma de 6º ano, constituída por 

22 alunos, 13 rapazes e 9 raparigas, a modalidade abordada foi ginástica, 

seguindo o planeamento traçado pelo professor residente, e também diretor de 

turma, deste conjunto de alunos. 

A disposição para a prática, contrariamente ao que esperava, era 

bastante satisfatória, bem como o comportamento. Contudo, o nível motor dos 

alunos era muito baixo e foi exatamente esta condição que se tornou um 

desafio para mim. A maior parte da turma não sabia realizar o rolamento à 

frente e quando lhes pedia para fazerem o avião, olhavam-me em tom de 

dúvida. O material era reduzido e o tempo também. Com dois turnos divididos 

entre a ginástica e outra atividade desportiva, restavam 15 minutos para a 

aprendizagem das habilidades motoras de raiz, o que não era de todo 

suficiente.   

Foi ao trazer atividades fora do reportório motor dos alunos e ao 

privilegiar uma exercitação constante que os conheci de forma mais efetiva. 

Percebi que os alunos depositavam em mim grande confiança e foi através 
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deste contacto mais próximo, ao ajudá-los a superar as dificuldades e a 

tentarem ir mais além, que me aproximei deles.  

Dar aulas ao 6º ano foi a minha maior dor de cabeça. Pelo fraco 

desempenho motor que apresentavam, não sabia se conseguiria ajudá-los a 

melhorar. Sentia-me insuficiente e pequena nesta condição e a procura 

constante por algo diferente encontrava-se lado a lado com a minha realização 

pessoal e aprendizagem dos alunos. Gradualmente percebi que apesar da sua 

faixa etária, os alunos eram capazes de trabalhar de forma autónoma, em 

pequenos grupos, ajudando-se mutuamente. Esta organização permitia-me 

estar mais livre para ajudar os alunos com mais dificuldade, selando pela 

dinâmica da aula, comportamento da turma e aprendizagem, no sentido dos 

objetivos propostos. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da prática profissional:  

Jogo amigável 
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4.1. Aquecimento: prognósticos do jogo (Educação Física)  

Ao iniciar este capítulo da realização, e partindo de uma conceção teórica 

que, por sua vez, fundamente a prática pedagógica, o desvendar da conceção 

de EF e do seu valor educativo tornam-se a base da argumentação. Depois de 

conhecer o terreno de jogo, os parceiros, os treinadores e os adversários, 

chega o momento de aquecer, na procura de identificar e poder divulgar os 

prognósticos deste encontro.  

A EF, enquanto área disciplinar incorporada no currículo nacional, é uma 

disciplina imperativa ao longo de toda a escolaridade obrigatória (desde 1º ciclo 

do ensino básico ao 12º ano do ensino secundário). Segundo as Leis de Base 

da Atividade Física e do Desporto (p.9), a EF e o desporto escolar “devem ser 

promovidos no âmbito curricular e de complemento curricular, em todos os 

níveis e graus de educação e ensino, como componentes essenciais da 

formação integral dos alunos, visando especificamente a promoção da saúde e 

condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento 

do desporto como fator de cultura”.5 Apesar do espaço que lhe é atribuído no 

contexto curricular, muitos continuam a questionar o porquê da EF e a duvidar 

do seu papel na formação das crianças e jovens. Segundo Graça (2014), a 

ecologia da escola tem vindo a retirar exigência à disciplina e quando as 

aprendizagens são deixadas de lado e postas à mercê de quem não se quer 

servir delas, pouco há a acrescentar, mantendo-se assim alheia das restantes 

áreas. 

Se me perguntarem se a EF é importante, não hesito em dizer que sim. 

Contudo, a resposta pode não ser tão nítida quanto aparenta, pelo que é 

necessário justificar o porquê da sua inclusão no currículo escolar e as 

vantagens de uma boa lecionação.  

De acordo com Graça (2015), a inclusão das disciplinas no currículo 

depende do seu valor educativo. Então, se assim é, importa argumentar sobre 

o valor educativo da EF. Sendo a única disciplina que trata as questões da 

corporalidade, apela ao movimento e à expressão e relacionamento do mesmo 

com o mundo exterior, com os outros e com os materiais (Batista & Queirós, 

                                                           
5 In Lei de Bases da Atividade Física e Desporto, lei nº.5/2007 de 16 de Janeiro, p.9 
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2015). Segundo Matos (2014), o ser humano nasce inacabado, sem 

aprendizagens e na dependência dos seus pares, pelo que a educação é um 

processo fundamental para se tornar verdadeiramente Homem. Ao permitir que 

os alunos conheçam e aprendam a interagir com o seu próprio corpo, a EF 

torna-se a base do desenvolvimento da corporalidade,  facilitando a 

compreensão do mundo exterior e as relações estabelecidas com ele, selando 

pelo bem-estar próprio e da sociedade (Graça 2015).  

Além da corporalidade, é relativamente fácil retirar a ilação de que a EF é 

uma disciplina que prepara para a vida, através do desenvolvimento de 

normas, crenças e conceções que são a base para a vida social, académica e 

profissional.  Nela encontram-se valores como a cooperação, a confiança, o 

respeito, o espírito de equipa, a superação, a dedicação, a resiliência, a 

comunicação… e se a estes a acrescentarmos a participação ativa associada à 

autonomia e responsabilidade? Sim porque dar à EF o lugar que ela merece 

não passa apenas por argumentar em defesa da sua importância, é também 

levar os próprios alunos a envolverem-se. Desta forma, torna-se necessário 

potenciar a criatividade e a reflexão, partindo da aplicação dos modelos de 

ensino numa perspetiva mais atual e adaptada às carências dos alunos.  

 Responsável pela preparação de todo o processo de ensino, importa 

esclarecer a missão do professor em todo este âmbito. Segundo Galvão 

(2002), a missão do professor foca-se em três domínios: conhecimento, prática 

e atitude. Isto é, o docente deve ser capaz de dominar o conteúdo, saber 

transmiti-lo através de processos de ensino e apelar às normas e valores, 

através da experiência, meramente prática e orientada. Pessoalmente, a minha 

conceção de professor vai além desta ideia, incluindo também a relação que 

estabelece com os seus alunos. A meu ver, um bom professor sempre foi 

aquele que falava e ouvia, que ensinava e aprendia, que dava e recebia. Hoje, 

continuo a tentar aproximar-se desta alquimia de professor ideal. Longe dos 

donos da razão, daqueles que abrem mão do ensino ou dos que deixaram de 

acreditar na mudança, sou sangue fresco dentro de uma instituição que tem 

tentando lesar e comprometer a minha área, pelo que a defesa por este 

crescimento e valoração está bem presente. Desta forma, a conceção de 
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professor e a forma como é entendida e EF, concebem os prognósticos do jogo 

que foi o ano de estágio, orientando a minha atuação enquanto professora 

estagiária.  

Se há um adjetivo que caracteriza bem a EF é a diferença, por isso a sua 

intervenção deve ser igualmente distinta. Segundo Batista e Queirós (2015), a 

EF possui valor educativo e formativo porque apela à formação integral dos 

jovens e a sua importância vital justifica-se por esse mesmo papel de destaque, 

tornando-se o centro de todas as decisões.  Ainda assim, surge uma nova 

questão: o que ensinar?  

Tal como a realidade cultural externa se altera ao longo do tempo, através 

das normas, regras e valores que são exaltados, bem como das necessidades 

emergentes da sociedade, também a escola está ao dispor desta dinâmica. 

Desta forma, a instituição escolar não pode permanecer congelada ao longo do 

tempo, tendo a função de se adaptar às mudanças que se fazem sentir e 

ajustar os seus conteúdos e formas de ensino às novas realidades.  Ser 

professor implica uma formação contínua e prolongada no tempo, articulando a 

teoria e a prática e inovando as suas metodologias, respondendo eficazmente 

às necessidades do público alvo com quem se depara (Matos, 2014).  

A conceção do que é imperativo ensinar na EF tem vindo a alterar-se e a 

predisposição dos alunos para a disciplina também. A ideia de que a EF é 

simplesmente a soma da saúde, no sentido de manter os alunos fisicamente 

ativos, com a diversão, “entretendo” um conjunto de alunos indisciplinados, tem 

vindo a ser ultrapassada (Batista & Queirós, 2015), dando asas a uma prática 

aproximada dos verdadeiros e novos objetivos a que se propõe: o envolvimento 

e a aprendizagem. 

Sobre a questão o que ensinar em EF, a resposta pode apresentar 

contornos inacabados, uma vez que cada professor é diferente e perceciona o 

ensino de forma distinta, tendo em conta as suas crenças, convicções e 

experiências anteriores (Costa & Nascimento, 2006). De acordo com Meinberg 

citado por Matos (2014), a escolha dos conteúdos da EF deve ir de encontro 

aos objetivos que a legitimam na sua plenitude. Assim, o importante é 
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responder às exigências desportivo-motoras, afetivas, estéticas, sociais, éticas 

e da saúde.  

No estudo de Costa e Nascimento (2006) denota-se que os conteúdos 

abordados se centram nos jogos desportivos coletivos, havendo uma pressão 

da sociedade na abordagem dos mesmos. Os professores em inicio de carreira 

manifestam uma preocupação emergente com a condição física, mas sentem-

se pouco à vontade em áreas como a expressão e ritmo, sendo uma lacuna a 

colmatar. 

Matos cita Vickers (1990), apoiando a fundamentação da escolha dos 

conteúdos em quatro grandes áreas, as habilidades motoras, a fisiologia do 

treino e condição física, a cultura desportiva e os conceitos psicossociais.  

Procurando um ensino cada vez mais balizado e atual, é crucial atentar a 

estas áreas, promovendo uma aprendizagem contextualizada e integral. Aceitar 

os novos desafios da EF requer uma abordagem renovada, através dos 

modelos de ensino e colocando o aluno no centro do processo (Graça, 2014). 

Segundo o mesmo autor, os modelos ajudam a alinhar as tarefas da aula com 

as restantes da unidade didática e de outras modalidades, visando, mais do 

que o somar de experiências isoladas, a construção de um todo.  

Em suma, a EF deve ser incluída no currículo escolar devido ao seu papel 

na formação moral e corporalidade, sendo a única disciplina que representa os 

interesses corporais na escola (Matos, 2014). Ainda que mais próxima de uma 

legitimação fundamentada, encontra-se a passos largos do seu verdadeiro 

reconhecimento. A questão dos conteúdos a ensinar é ambígua. Não há uma 

definição estática sobre o que ensinar em EF pois a decisão parte sempre do 

professor, da sua forma de intervenção e dos alunos com quem trabalha. Ao 

adaptar as decisões consoante as necessidades, motivações e interesses 

culturais e sociais da escola e das turmas em específico, aproximamo-nos da 

realidade que queremos implementar. Só assim estaremos a apelar à 

aprendizagem e a potenciar um prognóstico positivo, no sentido do 

conhecimento da disciplina em toda a sua abrangência, integridade e 

completude. 
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4.2. Sorteio: quem começa a servir? A incerteza… (1º nível 

de realização) 

A componente da realização coloca a EF como centro de todas as 

decisões, com um papel inquestionável no desenvolvimento de crianças e 

jovens em termos cognitivos, físicos e sociais. Entrando na escola e recebida 

de braços abertos no reencontro com uma comunidade educativa tão familiar, 

foi na intervenção que vi a incerteza tomar conta de mim, levando-me a 

questionar se estaria preparada para assumir a missão de professora de EF, 

que tem um papel fundamental na vida dos alunos. 

A mudança de aluna universitária para professora estagiária, numa 

função de relação e influência com uma realidade tão próxima da real não 

constituiu um problema. Ultrapassando as preocupações iniciais de ser aceite 

na escola, foi no planeamento e na prática propriamente dita que senti o receio 

a invadir o meu pensamento. Tudo o que fazia era pensado de forma altamente 

contextualizada e se há uma palavra que define esta transição é incerteza. O 

nome deste capitulo “Sorteio: quem começa a servir?” espelha exatamente 

esta dúvida sobre quem tinha mais expectativas e sobre quem estava mais 

preparado para este inicio atribulado: eu ou os alunos? A verdade é que não 

podia deixar o sorteio do lado dos alunos, caso contrário perderia o controlo da 

turma. Assim, assumi um punho forte e parti em busca da minha própria 

realização, num jogo amigável com a minha turma e onde não sabia quais os 

contornos a seguir e o que haveria de esperar. Comecei pelo processo de 

planeamento e foi no primeiro período que senti mais incerteza em cada uma 

das decisões que tomava.   

4.2.1. As primeiras decisões  

O ano letivo começou bem mais cedo no que nas restantes instituições 

de ensino e no meio de reuniões, sentia-me perdida pela assimilação de tantas 

informações em simultâneo. Sem saber muito bem onde tudo encaixava, e qual 

o propósito da minha presença, acabava por fechar-me nos meus 

pensamentos ao tentar ligar tudo o que estava a tentar interiorizar. Não me 

sentia ainda professora e ao sentar-me no gabinete de EF, percebia o quanto 
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não estava preparada para integrar aquele ambiente, assaltando-me um 

sentimento de dúvida que me abalava permanentemente. 

“A minha primeira semana no Colégio foi uma fase de adaptação. 

Adaptação perante as mudanças, perante a função de professora 

estagiária e perante as tarefas a desempenhar logo desde o 

primeiro dia. A primeira reunião foi dia 4 de setembro, uma quarta 

feira normal para muitos, mas a primeira página deste livro, em 

branco até então. Neste dia vim para casa com um monte de 

documentos para ler, mas ainda sem nada em específico para 

pensar.” (Diário da professora 1, 25 de setembro) 

Não sabia como transitar aquela linha de pensamentos que me intrigava 

permanentemente sobre o que estava a fazer ali. O apoio familiar não era o 

suficiente e acabou por ser no NE que encontrei algum conforto neste 

momento inicial. Não era a única a sentir-me perdida e em conjunto acabámos 

por ultrapassar a fase de incerteza, trabalhando como um verdadeiro grupo.  

O reconhecimento dos propósitos da intervenção em contexto de estágio 

teve por base a análise do Regulamento Interno, do Projeto Educativo de 

Escola e do Regulamento da Disciplina de EF, partindo depois para um estudo 

mais especifico, no que concerne aos Programas Nacionais de EF. A EC, por 

ser uma instituição privada com cursos com Planos Próprios, não tem por base 

as diretrizes dos programas nacionais, organizando o seu próprio elenco 

programático. Contudo, a análise de todos os documentos acabou por dar-nos 

uma visão global daquilo que a escola defendia e dos ideais que teríamos de 

nos aproximar, norteando a prática.  

Foi no primeiro confronto com a minha turma que destruí os sentimentos 

negativos que insistiam em permanecer e abri os horizontes a uma nova 

função, a de professora estagiária. O impacto inicial tinha de ser positivo e 

ainda sem saber bem o que dizer ou fazer para que causasse uma boa 

impressão inicial, optei por ser eu mesma. Para mim, a ideia do que é ser 

professora sempre se baseou em ter a turma do meu lado por isso não 

conseguia imaginar este ano de estágio de outra forma.  O sorteio começou 

neste momento. Lancei o volante à rede e esperei que caísse do meu lado. 
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Tinha de começar a servir. Apenas sabia que do outro lado tinha 29 alunos 

prontos para iniciar esta experiência e apesar da ligação ao desporto nos 

aproximar, pois frequentavam o curso de Animação e Gestão Desportiva, havia 

muitos outros aspetos que podiam afastar-nos. 

“Confesso que não estava receosa para esta aula. O meu papel 

não exigia uma grande preparação, nem um conhecimento 

aprofundado de uma matéria especifica, o que me tranquilizou. 

Por outro lado, a minha preocupação estava centrada na 

impressão que deixaria à turma. Não queria parecer demasiado 

rígida, mas também não queria transmitir a ideia de ser 

demasiado benevolente. Sentia a necessidade de impor algum 

respeito, mas também amizade, companheirismo e apoio. Gostei 

muito deste primeiro contacto. Ouvir os discentes a chamar-me 

“professora”, a colocarem-me dúvidas e a dirigirem-se a mim 

como responsável, foi algo que me deixou muito contente e 

satisfeita.” (Relatório da aula 1, 12 de setembro) 

 O impacto inicial foi positivo e chegava a altura de assumir este papel 

com toda a responsabilidade que o caracteriza. Comecei a pensar sobre o 

facto de agora ser professora e ao ouvir os alunos nos corredores a seguirem 

este trato, caiu em mim um sentimento de pertença e integração. Contudo, 

várias foram as vezes que fui confundida com outras alunas do Colégio. Entre 

os momentos em que não me cediam passagem para as salas de aulas, a 

outros que me pediam o cartão, até aos olhares desconfiados por circular pela 

sala dos professores, começou a ser o apito que me distinguia das multidões. 

“Ontem, numa aula que tive na faculdade, a professora 

orientadora levou-nos a fazer uma reflexão sobre o modo como 

nos víamos enquanto professores. De forma quase imediata, 

escrevi o primeiro pensamento que me ocorreu e disse que me 

via enquanto uma aluna, que só se distinguia da restante multidão 

pelo apito e dever de ensinar.” (Diário de bordo 1, 25 de 

setembro). 
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O planeamento tornou-se a base da intervenção e gradualmente as 

páginas, até então carregadas de pontos de interrogação, foram ganhando 

corpo. Partindo do planeamento anual e distribuindo as modalidades pelo ano 

letivo, consoante os recursos espaciais e materiais, foi em NE que delineamos 

a forma como cada matéria ia ser abordada e como seria realizada a avaliação. 

Nesta fase, todas as tarefas eram realizadas em conjunto. Não tinha ainda 

capacidade para tomar decisões sozinha e apoiava-me muito nos meus 

parceiros e no PC. 

Planear passou a ser o primeiro passo no sentido de caminhar em 

direção aos alunos. Segundo Inácio et al. (2014), é ao observar as 

características dos alunos, e seguindo as diretrizes da instituição de ensino, 

que o docente toma a decisão sobre o que ensinar e de que forma. A análise 

dos documentos orientadores, que na altura apenas me deixavam mais 

perdida, começaram a tomar o seu lugar e as ideias foram encaixando nas 

páginas, que se começavam a preencher. Depois das diretrizes globais 

estarem definidas, as modalidades foram-se agrupando pelos três períodos 

(Quadro 1). 

Quadro 1: Distribuição das modalidades segundo o Planeamento anual 

Período 

letivo 
Modalidades 

Nº de sessões 

planeadas 

Nº de 

sessões 

abordadas 

Duração 

1º 

Período 

Corfebol 8 9 45 minutos úteis 

Ginástica de 

solo  
12 11 50 minutos úteis 

Voleibol 16 14 45 minutos úteis 

2º 

Período 

Andebol 12 13 45 minutos úteis 

Ginástica 

acrobática  
12 (6 a cada turno) Manteve-se 

100 minutos 

úteis 

Basquetebol 10 11 45 minutos úteis 

3º 

Período 

Futebol 15 10 45 minutos úteis 

Ginástica de 

aparelhos 

(saltos no 

cavalo) 

O planeamento 

não continha estas 

modalidades. A 

opção seria 

badminton mas a 

falta de material 

disponível levou a 

4 (2 a cada 

turno) 
50 minutos úteis 

Kin-ball 
4 (2 a cada 

turno) 
50 minutos úteis 
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esta adaptação. 

 

O planeamento permitiu organizar todo o processo de ensino. De acordo 

com Pacheco citado por Inácio et al. (2014), o processo de organização e 

delineamento de estratégias é uma das principais dificuldades sentidas durante 

o ano de estágio. Pude comprovar esta conclusão na primeira pessoa. 

Contudo, foi através do planeamento anual que as primeiras decisões 

ganharam forma, permitindo-me avançar para a 1ª fase da época desportiva.  

Depois do planeamento, chegou a altura de agir. A organização da 

intervenção enquanto professora estagiária organizou-se em três fases 

representativas de uma época desportiva (os três períodos letivos), resultando 

em três capítulos. Os pontos sequentes encontram-se organizados tendo por 

base estas fases, concretizando-se em quatro parâmetros do planeamento: os 

conteúdos técnico-táticos (habilidades motoras), os valores desportivos 

(conceitos psicossociais), a aptidão física (fisiologia do treino e condição física) 

e a cultura desportiva. 

4.2.2. 1ª fase da época desportiva 

4.2.2.1. Conteúdos técnico-táticos 

O primeiro período foi preenchido pelas modalidades de corfebol, 

voleibol e ginástica artística, tornando-se o mais difícil em termos de 

planeamento, organização e gestão. Segundo Inácio et al. (2014), as 

dificuldades iniciais dos professores estagiários prendem-se com a avaliação, a 

constituição de um clima relacional, a organização da aula, a imposição da 

disciplina e o planeamento. No meu caso, a questão do planeamento foi muito 

exigente, pois além das muitas dúvidas, o corfebol, face ao desconhecimento, 

exigiu um investimento enorme.  

O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) de corfebol foi o mais 

difícil. Não sabia o que incluir em cada um dos capítulos e nem em núcleo 

estávamos a ser capazes de atender a estas dificuldades. Modelos de ensino a 

aplicar, tipologia de abordagem dos conteúdos (introdução, extensão, 

refinamento, aplicação), objetivos da aprendizagem, progressões…  Depois de 

tantas exigências, continuava a perguntar-me se estaria à altura. Como podia 
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ensinar outras pessoas se ainda eu, estava a aprender? Como podia ser boa 

professora se não dominava todos os conteúdos? Como podia ser capaz de 

auxiliar os meus alunos na descoberta de si próprios, se eu procurava 

exatamente essa mesma realização?  

Foi aqui que comecei a perceber o papel dos treinadores neste ano de 

estágio. Não estavam lá apenas para assegurar que cumpria todas as funções, 

mas também para me orientar na procura de repostas às tantas questões que 

me envolviam. O PC tornou-se num amigo muito próximo e era a ele que 

recorria quando as dúvidas apareciam e o núcleo não sabia responder.  Na 

necessidade de ir mais além, também a PO começou a fazer parte desta 

comunidade de prática e era através do diálogo entre todos que as dúvidas se 

esclareciam e que as tarefas se iam concluindo. De facto, o sucesso desta 

etapa de formação inicial depende do envolvimento e relação do PC, PO e NE 

(Batista & Queirós, 2013). Foi neste momento que comecei a perceber o que 

era trabalhar em equipa fora de um grupo diferente daquele a que estava 

acostumada, e que começamos, em conjunto, a desbravar as questões que 

abalavam a intervenção, conhecendo as tarefas e responsabilidades inerentes 

à profissão. 

 O planeamento anual estava traçado. Depois de horas a fio a tentar 

completar as informações nele inscritas, chegava o momento de iniciar a 

prática. Optei por iniciar o período com o corfebol na tentativa de cativar os 

alunos e motivá-los para a prática. Refletindo sobre esta decisão, julgo que ela 

teve contornos mais abrangentes do que aparenta. Perante a incerteza e o 

receio de falhar, escolher uma modalidade simples, mas desconhecida por 

todos, passou ser o caminho ideal para me colocar a mim e aos alunos em pé 

de igualdade, permitindo que partíssemos todos do mesmo patamar. Mais uma 

vez as decisões eram tomadas em conjunto com o NE e enquanto parceiros 

deste jogo, delineávamos as táticas que nos levariam à vitória. A ideia de sair 

da zona de conforto era ainda distante e acabei por me basear em modelos 

mais tradicionais de instrução direta. A minha postura autoritária centrava todas 

as decisões em mim e apesar de querer conquistar a turma, não queria expor 

esta linha ténue de insegurança que sentia. Tal como no estudo de Almeida, 
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Leandro e Batista (2013), a preocupação centrava-se no controlo e gestão da 

própria aula, sendo usualmente a primeira preocupação evidenciada pelos 

estagiários, à semelhança do que aconteceu comigo. 

 Quando as aulas começaram a acontecer, eram várias as coisas em que 

tinha de pensar. Cumprir o tempo de aula, seguir o plano, instruir de forma 

clara, dar feedback orientado para a tarefa, organizar a turma, manter todos em 

atividade, incluir os alunos que não faziam aula... Na perspetiva de Rosado e 

Ferreira (2015), pensar em tarefas claras, inovadoras e envoltas num ambiente 

positivo é essencial na criação de um clima de aprendizagem adequado. 

Contudo, sentia que eram coisas a mais para um período tão curto, e foi na 

avaliação que encontrei o maior desafio desta fase.  

“Os receios relativos à avaliação sumativa tornaram-se realidade. 

Apesar de todo o planeamento e gestão para que os alunos se 

mantivessem em atividade, distribuindo as tarefas, tanto nas 

trocas entre os jogos e contagem do tempo dos mesmos, como 

no preenchimento do quadro competitivo e arbitragem, faltou a 

experiência e a capacidade de observação trabalhada. Sabia que 

ia ser difícil avaliar os alunos em todos os parâmetros, pois a 

tabela era bastante grande e complexa. No total, vinte e cinco 

critérios distribuíam-se pelos oito parâmetros, passando da 

técnica para a tática e incluindo os conceitos psicossociais e a 

cultura desportiva. A meu ver, apenas constava o essencial. 

Contudo, o essencial não era tão básico e fundamental quanto 

pensava.” (Relatório da aula 14, 12 de outubro) 

De acordo com Carvalho (1994), a avaliação divide-se em três 

momentos, avaliação inicial, avaliação formativa e avaliação sumativa. A 

primeira permite desvendar o que os alunos podem aprender, identificando as 

suas dificuldades e potencialidades. No caso do corfebol, por ser uma 

modalidade nova, optei, em conversa com o PC e NE, por não recorrer a esta 

modalidade de avaliação, uma vez que os conhecimentos prévios eram nulos, 

não justificando a sua inclusão. A avaliação formativa preocupa-se em saber se 

os alunos estão realmente a aprender, verificando o cumprimento das metas 
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propostas e adaptando-as na direção pretendida. Por último, a avaliação 

sumativa, cumpre-se ao aferir o grau de consecução dos objetivos.  

No caso do corfebol, e neste primeiro período, a avaliação formativa 

aplicava-se apenas às componentes da participação, assiduidade, empenho e 

pontualidade, nas dimensões do interesse pela disciplina, utilização do material 

e relação com os outros. Assim, a avaliação sumativa centrava-se na avaliação 

do produto de ensino, as habilidades motoras, desfragmentando todo o 

processo que tinha sido desenvolvido. Os critérios eram numerosos e 

extensos, a tabela gigante e a parca experiência em observação não facilitou 

este momento. 

De acordo com Inácio et al. (2014), a avaliação é imprescindível em todo 

o processo de ensino, pois é o fator que permite a aprendizagem. Contudo, 

quando falamos em EF, o processo avaliativo torna-se complexo. A 

subjetividade toma lugar pois duas pessoas olham a mesma execução de 

forma diferente e têm formas de avaliar igualmente distintas (Carvalho, 1994), 

requerendo um processo de treino baseado na experiência e que se 

desenvolve com a prática profissional, tornando-se uma das maiores 

dificuldades sentidas pelos professores estagiários (Inácio et al., 2014). Para 

mim, o mais difícil não foi atribuir uma classificação a cada uma das 

habilidades, pois os critérios baseavam-se em faz na grande maioria das 

vezes, faz às vezes e não faz, facilitando este momento. A grande dificuldade 

foi o tempo despendido na avaliação de cada um dos alunos, chegando ao fim 

apenas com seis alunos observados. Parti de um nível muito complexo pois 

queria avaliar tudo o que demos em oito aulas apenas numa e recorrendo à 

situação de jogo. Tive de adaptar o que tinha planeado e acabei por encarar 

esta falha como potenciadora da aprendizagem. Segundo Rosado e Mesquita 

(2015), há duas formas de percecionar o erro na aprendizagem, numa 

perspetiva normativa, centrada no resultado, o erro é encarado como sendo um 

fracasso, e numa perspetiva criterial, centrada no processo, tomando o erro 

como instrumento de aprendizagem. Neste caso especifico, e no decorrer do 

ano de estágio, o erro foi sempre encarado segundo uma perspetiva criterial, 
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sendo uma matéria de ensino potenciadora do esforço e autossuperação na 

criação de novo conhecimento, partindo da reflexão. 

Perante as dificuldades sentidas no âmbito avaliativo, urgiu a 

necessidade de tomar decisões rapidamente, pelo que optei por avaliar as 

habilidades em contexto analítico e a organização e compreensão do jogo em 

situação de jogo propriamente dito. Ainda assim foram precisas duas aulas 

para conseguir analisar a exibição de todos os alunos e intrigava-me não estar 

a ser capaz de superar este desafio.  

 Quando comecei a abordagem de ginástica, e a par com o voleibol, as 

questões da avaliação continuavam a atormentar-me. As estratégias foram 

novamente alteradas e centravam-se na simplificação das habilidades a 

critérios de sucesso essenciais e sucessivamente mais simples e claros. 

Comecei a habituar-me à tarefa avaliativa e apesar de continuar a focar o 

produto, avaliar tornou-se mais simples.  

 Na ginástica o impacto mais negativo não se concentrou na avaliação, 

mas sim da consecução dos objetivos e motivação dos alunos para a prática. A 

turma não gostava da modalidade, principalmente o turno dos rapazes. Quando 

me vi obrigada a abordar ginástica a ambos os turnos em conjunto, optei por 

fazer grupos mistos. A partir deste momento alterei toda a estratégia de 

intervenção. As meninas, mais dotadas, ajudavam os rapazes na superação 

das suas dificuldades, à medida que os mantinham empenhados e afastados 

de comportamentos desviantes. Tal como referem Guimarães et al. (2001), 

juntar rapazes e raparigas é importante para que se relacionem e aprendam a 

aceitar as diferenças. Julgo que foi neste momento que percebi o quanto o 

trabalho em grupos era importante e comecei a focar-me mais nas questões da 

relação. 

 Foram várias as estratégias adotadas no confronto com a prática. Instruir 

com os alunos sentados, usar a demonstração, falar apenas quando todos 

fizessem silêncio, questionar, mas as dificuldades continuavam a evidenciar-se.  

“Quem olhasse de uma perspetiva exterior só via alvoroço, 

desorganização, e pouca aprendizagem. Entre chamadas de 

atenção e caras feias, tive de elevar o tom de voz várias vezes. 
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Não consegui que os alunos evoluíssem porque eles não 

praticavam. Não havia motivação, vontade, não havia uma turma 

de desporto.” (Diário de Bordo 2, 11 de outubro). 

 Comecei a pensar novamente na minha conceção acerca do que é ser 

professora, pela primeira vez partindo da prática enquanto professora 

estagiária. Se queria ganhar o respeito da turma tinha de estabelecer uma boa 

relação e para isso tinham de ser feitas algumas cedências. A relação 

professor-aluno começou a ser referida em todas as reflexões e foi na busca 

por estes ideais que comecei a mudar. 

“(…) Tenho sentido, no decorrer da prática, que a relação de 

proximidade que estabeleci com os alunos me tem ajudado 

bastante. O facto de me rever neles, enquanto ex aluna no curso 

que frequentam e ainda estudante universitária, faz com que 

perceba as preocupações e os dramas que ultrapassam 

diariamente, desenvolvendo uma relação mais próxima.” (Diário 

da professora 6, 9 de novembro) 

Tal como eu, também os alunos tinham expectativas e foi no voleibol 

que comecei a sair da minha zona de conforto e a aproximar-se de uma 

intervenção mais democrática. De acordo com Brait et al. (2010), o professor 

não é detentor do saber nem deve assumir essa postura pois ele pode e deve 

aprender com os outros, através de uma relação recíproca. A EF é muito mais 

do que o ciclo instrução-ação e vi naquele momento a necessidade de ir ao 

encontro das necessidades dos alunos, desenvolvendo relações positivas 

dentro da turma e aproximando-me daquilo que os alunos esperavam de mim. 

No seguimento desta ideia, Rosado e Ferreira (2015) dão o seu contributo, 

referindo que o ambiente da aprendizagem resulta da junção de dois fatores, 

professor e alunos, e que um bom professor é aquele que é capaz de 

concretizar expectativas, desejos, emoções, negociando com os alunos, algo 

do qual eu tentava aproximar-me. 

Por este motivo, o ensino do voleibol seguiu contornos distintos da 

modalidade de corfebol. Tal como referem Mesquita et al. (2017), no caso do 
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voleibol, a aplicação da técnica aprendida e exercitada em situações analíticas, 

no contexto de jogo, perde todo o significado. O voleibol é uma modalidade 

caracterizada pela imprevisibilidade, pelo que não fazia sentido seguir a 

abordagem tecnicista aplicada no corfebol. Por este motivo, a lecionação saiu 

da instrução direta e o Modelo de Educação Desportiva (MED) tomou lugar. O 

MED trouxe uma conceção baseada na relação e ao mesmo tempo voltada no 

jogo, numa relação permanente entre técnica e tática. 

A competitividade interna era exagerada e foi através da relação que 

desvendei o quanto a EF podia ser importante na formação da cidadania. 

Segundo Veras e Ferreira (2010), a dimensão afetiva tem um papel 

fundamental na construção da pessoa humana e do seu conhecimento e nunca 

pode ser desvinculada do outro e das relações estabelecidas com ele. Era 

fulcral, naquele instante, focar a atenção na relação e na melhoria do espírito 

de equipa, da cooperação e do fairplay, pelo que o MED trouxe vantagens 

significativas na dinâmica da turma. 

“Na verdade, a autoestima e autoconfiança dos alunos tem vindo 

a ser incrementada com estas aulas. O facto de trabalharem em 

equipas e se sentirem responsáveis pelo sucesso da mesma 

permite que todos se mantenham empenhados e preocupados em 

manter o bom nome do grupo” (Diário da professora 5, 2 de 

novembro) 

“É este o espírito que tenciono criar e é esta unidade de “um por 

todos e todos por um” que pretendo desenvolver, aliando o 

desenvolvimento das capacidades técnicas e táticas ao domínio 

psicossocial, tão importante nos dias que correm e na formação 

integral de crianças e jovens autónomas, responsáveis e 

comprometidas.” (Diário da professora 4, 26 de outubro) 

Abrir mão do controlo não foi fácil para mim. Por um lado, sabia que era 

o que a turma precisava, mas por outro não queria perder o respeito que os 

alunos tinham por mim e assegurar um bom clima de aula nem sempre foi tão 

simples quanto imaginava.  
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“Foi neste momento que me apercebi como é difícil controlar vinte 

e nove alunos em simultâneo.” (Relatório da aula 2, 13 de 

setembro) 

Gradualmente, comecei a perceber que o trabalho em equipa podia ser 

vantajoso e deixei de ver os alunos como adversários, entrando num jogo 

amigável. Continuava a servir, mas por vezes tinha de dificultar a jogada e 

colocar o volante bem no fundo do campo, pois precisava de tempo para 

retomar a base.  Nesta fase surgiu a necessidade de adotar algumas 

estratégias facilitadoras da gestão da aula, como instruir com os alunos 

sentados, separar certos alunos na formação dos grupos, esperar que todos 

fizessem silêncio para poder falar, colocar objetivos desafiadores e potenciar o 

trabalho no seio do grupo. No entanto, foi ao atribuir papéis de 

responsabilidade aos alunos mais perturbadores que coloquei o volante bem 

colado à linha final e neste serviço mágico, consegui melhorar o clima de aula e 

consequentemente a aprendizagem. 

“De facto, e tal como já tinha referido numa reflexão 

anterior, atribuir papéis de responsabilidade aos alunos 

mais perturbadores pode ser uma estratégia facilitadora da 

aprendizagem e da preservação do bom clima de aula, tal 

como se pode comprovar neste caso.” (Diário de bordo 6, 9 

de novembro) 

Brait et al. (2010), referem que a relação professor-aluno depende da 

forma como o professor se comporta em sala de aula. O ensino não se 

desenrola apenas em torno da instrução de habilidades motoras e na melhoria 

da técnica e tática ligadas ao jogo, cada vez mais se associa às componentes 

da cidadania (Brait et al., 2010). Adequando-se à formação individual e grupal, 

que se tornaram tão evidentes, o ensino do voleibol privilegiou as vivências e 

experiências motoras diversificadas e uma prática contextualizada às 

necessidades dos alunos, seguindo a ideologia de Mesquita et al. (2017). De 

acordo com Rosado e Ferreira (2015), a criação de um ambiente adequado de 

aprendizagem envolve a capacidade do professor ajustar as tarefas às 
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necessidades dos alunos, para que não sejam muito fáceis nem muito difíceis, 

mas sim adequadas aos níveis de competência evidenciados. Esta alteração 

permitiu que todos os alunos pudessem ter sucesso, independentemente das 

suas capacidades, levando-os a encarar-me como uma orientadora do 

processo, alguém em que eles podiam confiar. 

A relação professora-alunos continuava a ser o mote de inspiração para 

uma prática mais voltada para os alunos e, progressivamente, via-me a adotar 

uma postura mais democrática e a preocupar-me, de forma mais pessoal, com 

as aprendizagens que levavam das nossas aulas. 

 “Uma vez que a minha interação com os alunos é, apesar de por 

vezes rígida, também liberal e descontraída, penso que eles se 

identificam comigo, da mesma forma que me identifico com eles, 

e por isso acabam por me respeitar. Esforço-me constantemente 

para desafiar a turma. Julgo que tento motivá-los de forma 

permanente, procurando que realmente cresçam neste curso e 

adquiram as competências necessárias ao ingresso no ensino 

superior.” (Diário da professora 6, 9 de novembro) 

Ao ver as coisas de forma diferente, e apesar de ser eu a servir em 

todas as jogadas, tinha a preocupação acrescida de procurar ir ao encontro do 

que os alunos pediam e esperavam. Assim, o voleibol teve como foco a 

componente da relação e ao mesmo tempo foi de encontro às expectativas dos 

alunos. Tal como mencionam Mesquita et al. (2017), a adaptação regulamentar 

tem como propósito facilitar a ocorrência de sucesso na realização das tarefas. 

Ao adaptar o terreno de jogo e as regras, permiti que todos os alunos 

conseguissem ultrapassar as suas dificuldades e jogar com um certo nível de 

desafio, o que lhes agradou muito. Gradualmente comecei a ver-nos como uma 

equipa, havendo, nitidamente uma alteração do envolvimento da turma, bem 

como do seu comportamento e relações de proximidade, que foram 

melhorando. Brait et al. (2010) referem que não há como desvincular a relação 

professor-aluno do processo de ensino-aprendizagem, pois eles influenciam-se 

reciprocamente, isto é, um fator depende do outro para que haja 

verdadeiramente aprendizagem. Ao aproximar-me das minhas próprias 
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conceções, desmistifiquei o meu papel enquanto professora e encontrei um 

caminho que fazia todo o sentido para mim. Eu e os alunos estávamos juntos e 

precisávamos uns dos outros para que os objetivos fossem alcançados. 

“por trás de uma boa equipa de trabalho está um espírito 

de união capaz de alcançar resultados incríveis”. Uma boa 

equipa já tenho, se nos mantivermos unidos 

conseguiremos, de facto, crescer juntos e tirar o melhor 

partido desta fase e deste processo de ensino mútuo, 

alcançaremos resultados verdadeiramente incríveis.” 

(Diário da professora 1, 25 de setembro) 

4.2.2.2. Valores desportivos  

Envoltos num clima de relação entre a professora e os alunos, que 

começou gradualmente a tomar parte ativa da intervenção, os conceitos 

psicossociais traçados para esta fase focavam-se na cooperação, espírito de 

equipa e fairplay (Quadro 2).  

Quadro 2: Conceitos psicossociais das modalidades abordadas no 1º período 

Corfebol Cooperação, liderança, respeito/fairplay e trabalho em 

equipa 

Ginástica Autoconfiança, superação, empenho 

Voleibol Cooperação, motivação, fairplay e trabalho em equipa 

Apesar de no corfebol a liderança surgir como um conceito a 

desenvolver, foi rapidamente desconsiderado tendo em conta a rivalidade entre 

os alunos. Face a uma turma excessivamente competitiva e incapaz de aceitar 

um desafio em que tinha de haver um vencedor, do ponto de vista do fairplay e 

respeito eram vários os comportamentos desviantes como a troça, o 

desrespeito pelos colegas e até pelo árbitro. Face a este quadro, o objetivo que 

delineei para este período concentrou-se na melhoria do espírito de equipa. 

Através do desenvolvimento da afiliação e da competição positiva, com recurso 

ao MED, o espírito de equipa foi sendo cada vez mais notório, continuando a 

ser trabalhado nos restantes períodos.   
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4.2.2.3. Aptidão Física 

Na lógica de Glaner (2003), o desenvolvimento do mundo tecnológico 

tem vindo a diminuir a atividade física. As crianças e jovens estão cada vez 

mais dependentes dos telemóveis, playstations e tablets, esquecendo os 

hábitos físicos. É urgente reclamar o exercício físico e a aptidão física para as 

aulas de EF, promovendo uma maior longevidade, associada a uma melhor 

qualidade de vida (Glaner, 2003). Face a este panorama, e ao facto de a 

condição física ser uma componente presente nos Programas Nacionais de EF, 

esta foi um elemento de presença obrigatória nas aulas ao longo de todo o ano 

letivo. Por decisão do NE, a condição física foi abordada tanto de forma 

interligada com as modalidades lecionadas, como através de exercícios 

específicos. 

O planeamento dos circuitos de condição física surgiu a par com o 

Modelo de Estrutura de Conhecimento de cada uma das modalidades, 

relacionando capacidades, conteúdos e exigências. No total eram 4 exercícios, 

realizados por um período de 20 segundos de trabalho, com 10 segundos de 

descanso. O nº de séries era fixo, 3, e o mesmo circuito era realizado uma vez 

por semana. Os pressupostos baseavam-se em manter a turma ativa à medida 

que se desenvolviam as capacidades requeridas pelas tarefas específicas. 

O circuito, e neste primeiro período mais diretivo, era elaborado por mim. 

Foi porventura o período onde os alunos se mantiveram mais motivados, talvez 

por não terem preocupações acrescidas como a contagem do nº de repetições, 

por ser realizado apenas uma vez por semana e por ser uma estratégia 

inovadora, pois nenhum dos alunos tinha experienciado esta dinâmica nas 

aulas de EF. 

Uma vez que o 1º período se refletiu nas modalidades de corfebol, 

ginástica e voleibol, cada uma das modalidades tinha o seu circuito próprio, de 

acordo com as capacidades requeridas pela prática em si.  

4.2.2.4. Cultura desportiva 

A cultura desportiva, enquanto componente fulcral no decorrer de todo o 

ano letivo, materializava-se em fichas cognitivas, elaboradas com o intuito de 
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evitar tempos mortos ou esperas demoradas. As fichas cognitivas gerais, 

aplicadas em corfebol, eram constituídas por palavras cruzadas, 

preenchimento de espaços e questões de resposta direta, com vista a melhorar 

o conhecimento dos alunos e a preparar os momentos de avaliação escrita, 

que eram tidos como obrigatórios no regulamento da disciplina de PPD. 

Aprimorando o conceito destas fichas, na modalidade de ginástica existiam 

também as fichas das estações, onde constavam os exercícios, distribuídos por 

níveis de progressão, as componentes criticas e as ajudas, permitindo o 

trabalho autónomo e potenciando o tempo de empenhamento motor.  

À medida que o período foi avançando, percebi que as fichas cognitivas 

gerais não faziam qualquer sentido nesta faixa etária e neste curso em 

especifico, pois os alunos queriam praticar e estar em atividade, desligando-se 

de atividades mais teóricas, relacionadas com o preenchimento destes 

documentos. No que concerne à ginástica, considero que foi uma ajuda 

determinante no decorrer das aulas pois orientava os alunos no sentido da 

adaptação dos exercícios às suas capacidades, permitindo que trabalhassem 

em pequenos grupos e se ajudassem mutuamente, localizando corretamente 

os aspetos que deveriam ser tidos em conta para uma melhor execução. 

Aliado a estas estratégias, estavam ainda presentes as regras base da 

modalidade, que fui transmitindo no decorrer das sessões, bem como o uso da 

nomenclatura específica, melhorando o entendimento dos alunos face aos 

nomes concretos das habilidades técnicas e táticas, bem como do material 

utilizado. Todavia, não havia especificidade quanto às regras a transmitir e 

apesar dos alunos assumirem a função de árbitros, tão importante enquanto 

veiculo de expressão e comunicação, faltava a componente reflexiva e 

aplicativa das mesmas na ação. 

4.3. 1-1: tudo em aberto. A adaptação… (2º nível de 

realização) 

Nesta fase do ano, comecei a ganhar vantagem no jogo e servia vezes 

sem conta, contudo, não me sentia completamente realizada. Tinha 

conquistado os alunos, sabia que eles gostavam de mim, mas isso não era 
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suficiente. Entrei em campo com um objetivo, ganhar, e para isso tinha de 

apelar a algo diferente. Não sabia ainda como concretizar esse desejo, por isso 

estava tudo em aberto. Eu e os alunos estávamos em pé de igualdade, eles 

porque esperavam mais e eu porque queria dar mais.  

4.3.1. 2ª fase da época desportiva 

4.3.1.1. Conteúdos técnico-táticos 

O segundo período de realização foi um período de readaptação. Depois 

do impacto inicial, o planeamento começou a ser um processo “habitual”, mais 

familiar, bem como a interação com os alunos, com quem adorava trabalhar, e 

as tarefas inerentes à aula. Ultrapassei a fase em que tudo parecia acontecer 

ao mesmo tempo porque já fazia a gestão das múltiplas variáveis da 

preparação e realização da aula de forma natural. Este respirar mais liberto 

está espelhado no excerto a seguir apresentado que se reporta à avaliação.   

“(…) A avaliação tem-se tornado um processo cada vez mais 

simples. Depois de ter ultrapassado o “bicho de sete cabeças” e 

simplificado as grelhas e métodos de observação, consigo cumprir 

os objetivos a que me propus neste sentido.” (Diário da professora 

12, 11 de janeiro) 

As modalidades lecionadas foram o andebol, a ginástica acrobática e o 

basquetebol. Apesar da grande ligação ao NE no inicio do período, comecei a 

tornar-me mais autónoma e a ser capaz de tomar decisões sozinha. 

Desvinculei-me da dependência que mantinha com os meus parceiros e 

treinadores e passei a ser eu e os meus alunos, num processo estratégico de 

tentativa-erro, na procura da aprendizagem, que ao mesmo tempo se estendia 

à minha realização pessoal e profissional.  

Eram cada vez mais notórias as tentativas de sair dos métodos 

tradicionais e apostar em formas distintas de organização e lecionação. 

Compreendi que tinha de experimentar para averiguar a viabilidade dos 

métodos de ensino, pelo que, na modalidade de andebol, a minha decisão foi 

essa. 
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“Na quarta-feira a aula correu bastante bem. Começo a perceber 

que o trabalho por estações é uma boa alternativa para a 

modalidade de andebol, pois ao referir o objetivo de cada uma 

das tarefas e explicar o que estamos a trabalhar, relembrando os 

conteúdos já abordados, consigo que a turma esteja mais tempo 

em atividade e exercite de forma mais efetiva, pois percebe 

verdadeiramente o que está a fazer e porquê. Tenho optado por 

esta estratégia desde a aula da semana passada e realmente tem 

resultado bem, aumentando a fluidez e a organização.” (Diário da 

professora 13, 18 de janeiro) 

“Mais uma vez, na parte fundamental da sessão, optei pelo 

trabalho em estações, mantendo todos em empenhamento motor. 

Usei a desmonstração para o meio tático de grupo passe e vai, 

porque considerei ser pertinente a sua utilização e fui corrigindo 

os alunos, emitindo feedbacks individuais.” (Diário da professora 

13, 18 de janeiro) 

Ao tornar-me mais autónoma, e consequentemente mais predisposta e 

preparada a aceitar os desafios inerentes à prática profissional, aproximei-me 

do meu verdadeiro objetivo, ganhar vantagem no jogo. Contudo, sentia-me 

incompleta e este sentimento levou a uma procura progressiva pela 

autorrealização, repercutindo-se nas inúmeras adaptações que marcaram esta 

2ª fase da época desportiva. 

O Andebol seguiu contornos semelhantes ao voleibol. Foi através da 

ginástica acrobática e do desafio da PO em estudar um tema até então 

desconhecido, a AFL, que me vi desafiada, alterando toda a minha conceção 

da disciplina de EF e do que é ser professora. Em consequência destas 

alterações, construí uma forma distinta de ser e de estar na profissão, 

materializando-se no projeto de investigação ação, apresentado num ponto 

sequente do relatório.  

As adaptações tomaram forma no sentido de centrar toda a intervenção 

no aluno e no papel que este devia assumir durante a prática pedagógica. O 

planeamento descentralizou o controlo e as decisões de mim, passando a 
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incluir os alunos no processo avaliativo e na tomada de decisão. De acordo 

com Penney et al. (2009), a autenticidade da avaliação prende-se com a 

partilha dos critérios de sucesso e do nível que é esperado que o aluno atinja, 

construindo um processo avaliativo baseado na escola em geral e no aluno em 

específico. No seguimento do que tinha acontecido no período anterior, passei 

a assumir uma postura cada vez mais democrática levando os alunos a 

envolverem-se de forma mais notória nas atividades propostas.  Sentia-me 

mais confiante, pelo que as tentativas de sair fora da minha zona de conforto 

ampliaram-se nesse momento. As decisões não eram apenas tomadas por 

mim e a opinião dos alunos era realmente importante para que tudo fosse de 

encontro ao esperado. Os alunos responderam de forma muito positiva a estas 

propostas. Na verdade, começou a acontecer o veiculado por Chng e Lund 

(2018), isto é, o maior envolvimento e a participação dos alunos permitiu maior 

controlo dos comportamentos e desafios superiores, tal como espelham os 

excertos seguintes: 

“(…) todas as semanas os alunos fazem um balanço da semana, 

escrevendo uma observação de algo que esteve bem, algo que 

devia de melhorar ou simplesmente a forma como se sentem, em 

grupo. Desta vez foi pedido mais tempo em cada um dos 

exercícios, sendo algo a ter em conta na semana que se segue, 

tentando incluir assim a opinião dos alunos nas decisões 

tomadas.” (Diário da professora 13, 18 de janeiro) 

“De facto, este novo procedimento de ensino tem vindo a 

melhorar a organização, motivação, envolvimento e 

consequentemente o desempenho. Ao sentir que são 

responsáveis pela sua própria evolução e ao prestar contas aos 

professores e à turma, através das apresentações constantes, os 

alunos têm vindo a mostrar-se capazes de assumir o controlo da 

sessão, ao contrário do que tinha verificado noutras modalidades.” 

(Diário da professora 17, 15 de fevereiro) 
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Lado a lado com uma intervenção centrada no aluno, a base para esta 

mudança foi o padrão de reflexão sobre a minha prática, designadamente pela 

contextualização aprofundada do que tinha corrido bem e mal, na procura de 

estratégias que permitissem melhorar o processo de ensino. De acordo com 

Larrivee (2008) é a reflexão que confere importância à prática, fechando a 

lacuna entre o atual e o esperado. Na perspetiva de Cunha (2008), a ação 

parte da teoria, mas é a partir da prática e da reflexão sobre a prática que se 

gera novo conhecimento, fundando-se assim uma intervenção educativa mais 

eficaz e fundamentada. 

 Perante uma escola cada vez mais humanizada e caracterizada por 

valores, normas e crenças em constante alteração, o professor tem de refletir 

constantemente sobre a prática, adequando as suas decisões a esta dinâmica 

interativa de mudança social, inerente à natureza humana e, simultaneamente, 

à educação (Almeida et al., 2013). Desta forma, a EF torna-se num espaço de 

intervenção singular no que concerne à formação do aluno no seu todo, uma 

vez que, partindo da teoria, o professor concretiza a prática no âmbito físico, 

cognitivo, cultural e social (Penney et al., 2009). Justificando-se por esta lógica, 

neste segundo momento de realização deixou de ser tão relevante o 

aperfeiçoamento do remate ou do passe, passando a socialização a ocupar um 

lugar mais efetivo. De facto, o uso de metodologias centradas no aluno e esta 

nova conceção de ensino vieram enfatizar o papel abrangente do professor que 

segundo Guimarães, et al. (2011), não se preocupa exclusivamente com a 

transmissão de conhecimentos, mas também com a formação dos alunos, 

como se comprova no excerto que se segue: 

“Nesta sessão compreendi também que a missão de professora 

vai muito além da lecionação. Os problemas pessoais dos alunos 

foram trazidos para aula e com duas alunas a chorar, percebi que 

tinha de estar presente e que realmente o ensino é um processo 

de relação entre professores e alunos e não só entre matérias, 

conteúdos e modalidades desfasadas.” (Diário da professora 18, 

22 de fevereiro) 



 

65 
 

Refletir permitia-me ir mais além na minha linha pensamentos e a minha 

identidade profissional começou a ganhar contornos mais definidos. Tal como 

refere Almeida (2009), a situação de sala de aula caracteriza-se pela sua 

complexidade, instabilidade e singularidade, requerendo um professor prático. 

A formação deve ir de encontro a esta imprevisibilidade (Batista & Queirós, 

2013), englobando a reflexão como fonte primordial de melhoria e crescimento 

na e com a profissão.  

Na perspetiva de Penney et al. (2009), as práticas participativas devem ser 

levadas a cabo através do trabalho em pequenos grupos e da 

responsabilização dos alunos. Aprender a ensinar consiste na perspetiva de 

avançar em direção ao aluno (Almeida, 2009) e através da reflexão e de uma 

forma adaptada de ver o ensino, era esta a realidade do qual me tentava 

aproximar.  

A realização era totalmente pensada e ponderada, orientando o processo 

de ensino no sentido das metas planeadas. A elaboração dos Modelos de 

Estrutura de Conhecimento tornou-se relativamente mais simples e as 

respostas sobre os modelos a aplicar e o tipo de tarefas a implementar era 

mais clara. As metodologias centradas no aluno tomaram conta deste período, 

indo de encontro a modelos mais construtivistas, enquanto as tarefas se 

focavam cada vez mais no refinamento e aplicação no jogo. A técnica deixou 

de ser o foco e a avaliação começou a aproximar.se mais do processo de 

desenvolvimento do aluno. Através do trabalho em grupos, formados pelos 

alunos, os desafios eram impostos de forma progressiva e cada um trabalhava 

ao seu ritmo, com base nas decisões tomadas em conjunto. Aquele sentimento 

de dependência que tinha face ao NE, num momento inicial, passou a ser 

vivido pelos alunos, entre si, dentro das equipas a que pertenciam. Os alunos 

ajudavam-se mutuamente e o trabalho de equipa começou a aparecer de forma 

mais constante na turma, bem como a cooperação e o fairplay, principalmente 

no que se concerne às modalidades coletivas, o andebol e o basquetebol.  

Tal como é mencionado por Rosado e Ferreira (2015), o trabalho em grupos 

é importante para desenvolver a comunicação, ensinando os alunos a ouvir as 

opiniões dos outros, a aceitar pontos de vista distintos e a tomar decisões em 
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conjunto. Os jogos desportivos coletivos são caracterizados pela associação 

corpo-mente, requerendo as tarefas motoras, na execução das habilidades, e 

as tarefas cognitivas, na tomada de decisão (Graça & Mesquita, 2002). Quando 

a esta abrangência associei a reflexão dos alunos sobre as decisões tomadas 

e o processo avaliativo, vi o ambiente de aprendizagem a melhorar 

significativamente, observando um crescimento notório em termos individuais e 

no coletivo da turma. Guimarães et al. (2001) referem que a escola deve 

promover a socialização dos indivíduos, possibilitando a oportunidade de 

questionar o existente, isto é, refletindo. Este processo permite verificar a 

coerência entre a prática e os princípios, questionando, reformulando ou 

fundamentando os valores e as normas. O professor de EF deve privilegiar a 

reflexão nas suas aulas, permitindo o desenvolvimento das atitudes e a 

distinção entre o correto e o incorreto.  

 “Ao deixar que cada um dos grupos trabalhasse ao seu ritmo e 

experimentasse as várias pegas e figuras de pares e trios, senti 

que eles próprios eram capazes de, em grupo, combater as 

dificuldades sentidas. De facto, ao ler as autoavaliações 

individuais de cada um dos discentes, os pontos que se 

destacaram como mais relevantes no decorrer da sessão foram a 

cooperação e o trabalho de equipa. Se os alunos foram capazes 

de chegar a esta conclusão por eles mesmos, então o meu 

objetivo está a ser cumprido.” (Diário da professora 16, 8 de 

fevereiro) 

“(sobre a autoavaliação) presto sempre bastante atenção a esta 

componente porque consigo compreender melhor aos alunos ao 

saber o que os atormenta. Se há algo que me deixa satisfeita é 

perceber que estão a aprender a trabalhar em equipa, a ouvir os 

outros, a comunicar, a cooperar e isso são valores essenciais que 

merecem ser desenvolvidos.” (Diário da professora 20, 15 de 

março) 
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Depois de ter terminado andebol, e a par com ginástica acrobática, de onde 

emergem estas questões da autoavaliação em cima referidas, abordei o 

basquetebol. Seguidamente à avaliação diagnóstica percebi que o nível dos 

alunos era bastante superior ao esperado e após terem abordado a mesma 

modalidade no período anterior, receava que as aulas se tornassem 

monótonas e repetidas.  

“A aula de basquetebol correu muito bem. No diário anterior refleti 

acerca do que ensinar e de que forma a esta turma. Depois de 

pensar sobre isto, surgiram duas ideias que me agradaram a mim, 

ao professor cooperante e à turma. Assim sendo, em vez de ser 

eu a dar as aulas e fazer um pouco mais do mesmo do que já 

aconteceu no período anterior, nas aulas de Educação Física que 

tiveram, decidi dar-lhes a oportunidade de também serem 

professores e cada grupo lecionar uma aula, sobre a minha 

orientação na escolha dos conteúdos e correção dos exercícios, 

antes da sua aplicação. Julguei que a ideia não fosse agradar aos 

alunos. Apesar de ser uma boa iniciativa, implica trabalho e sei 

que nem sempre estão dispostos a tê-lo, mas enganei-me. Todos 

ficaram entusiasmados (…) outra das ideias que surgiu foi o 

propósito final desta intervenção ser a organização de um evento 

onde culminassem todos os conhecimentos aprendidos ao longo 

da unidade didática. Primeiro pensei num torneio entre a turma, 

depois com a turma que partilha o pavilhão connosco na aula de 

quarta-feira e depois ocorreu-me uma nova alternativa: o torneio 

de basquetebol a realizar exatamente no último dia desta unidade 

didática. Orientando a atuação de cada um dos grupos, distribui 

as funções conforme as capacidades dos elementos que os 

integram, bem como os prazos de entrega das tarefas propostas. 

Todo o processo de ensino encontra-se balizado em termos de 

objetivos, prazos e finalidades, sendo a minha maior preocupação 

a preparação dos planos de aula e a sua aplicação junto da 

turma.” (Diário da professora 19, 1 março) 
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Mais uma vez a adaptação. Adaptação perante a forma como via o ensino, 

perante o meu modo de dar aulas, perante a minha conceção de professora, 

perante tudo aquilo que tomava como certo. Contudo, considero que o 

processo de mudança aconteceu de forma repentina e os alunos não tiveram 

tempo para assimilar toda a informação e tarefas.  

 “(…) impor tudo de uma vez não foi a melhor estratégia e a 

anotação das repetições em cada um dos exercícios e séries está 

a ser confuso para os alunos, fazendo-os perder tempo com o 

essencial que é a prática.” (Diário da professora 14, 25 de janeiro) 

“(…) deixei que os alunos tomassem controlo da sessão, 

intervindo apenas quando considerei necessário. Senti que eles 

estavam um pouco perdidos, julgo ter sido a primeira professora a 

dar-lhes esta autonomia. Em muitas coisas sinto a falta de 

predisposição e o desconhecimento, como a reflexão que peço no 

final de todas as semanas. Julgo que a autonomia deve ser algo 

novo para eles e ainda têm dificuldade em perceber como tudo 

funciona.” (Diário da professora 15, 1 de fevereiro) 

 Algumas alterações tiveram de ser feitas e mais uma vez vou de 

encontro à palavra que define este segundo momento de realização: 

adaptação. A mudança de paradigma súbita causou alguma confusão nos 

alunos, por um lado porque não estavam familiarizados com este tipo de 

metodologias e por outro porque a minha intervenção no período anterior tinha 

sido muito distinta da forma que estava a tomar naquele momento. Por este 

motivo, tornou-se necessário justificar de forma clara todas as decisões e, 

gradualmente, ir implementando as alterações, induzindo a autonomia no 

desenvolvimento das tarefas propostas.  

Os resultados destas alterações foram satisfatórios e importantes na 

dinâmica da turma. Apelando a metodologias participativas e centradas no 

aluno, todos estávamos integrados e via aquela turma, que não se relacionava 

e que tendia a defender a vitória a todo o custo, a trabalhar em equipa e a 

ajudar os colegas a superar as dificuldades.  
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“Todos, sem exceção, se encontram envolvidos e integrados, não 

havendo por isso tantos comportamentos desviantes como 

aqueles que seriam de esperar.” (Diário da professora 18, 22 de 

fevereiro) 

“A maior aprendizagem que a turma retirou até agora foi o 

trabalho em equipa. Quando um está mal, estão todos, quando 

um falha, todos falham, quando um tem dificuldade, todos ajudam. 

Isto para mim é realmente incrível e já faz valer a pena todo o 

processo.” (Diário da professora 19, 1 de março) 

Todavia, não obstante a esta grande adaptação, foi no 6º ano que 

encontrei o maior desafio deste período. Apesar de adorar crianças e lidar com 

a mesma faixa etária nos treinos de badminton que dou, abordar ginástica de 

solo foi um choque para mim, principalmente por ser uma realidade oposta 

daquela a que estava habituada, o 10º ano. 

“A semana começou mais cedo com a minha primeira intervenção 

junto do 2º ciclo, nomeadamente o 6º ano. Confesso que estava 

mais nervosa do que nunca para uma aula. A realidade é 

diferente daquela a que estou habituada e a modalidade não é de 

todo a minha praia (…) Admito que nunca me senti tão assustada. 

Por um lado, percebi que a turma é boa, tem um comportamento 

bastante positivo e interesse pela ginástica, assim, contrariamente 

ao que esperava, foi animador. Todavia, o receio de não estar à 

altura do desafio e dos alunos desmotivarem rapidamente é 

grande, o que me faz pensar, pensar, pensar e procurar 

estratégias para manter o dinamismo” (Diário da professora 16, 8 

de fevereiro) 

 Mais uma vez fui obrigada a sair da minha zona de conforto e a 

insegurança tomou conta de mim.  O nível da turma, em termos motores, era 

baixo, o material disponível reduzido e apesar da grande motivação e 

animação pela abordagem da ginástica, temia que isso não fosse suficiente. 

Depois da avaliação diagnóstica percebi que a maior parte da turma não sabia 
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realizar um simples rolamento à frente e à medida que as aulas foram 

avançando, a unidade didática foi sendo completamente adaptada. Não servia 

de nada querer ensinar tudo e complexificar o ensino se as habilidades base 

não eram dominadas. Foram várias as estratégias adotadas, começando num 

circuito circular, passando por exercícios isolados, até ao trabalho em 

estações. À semelhança do que aconteceu no 10º ano, o trabalho em estações 

foi a forma mais simples de manter os alunos em atividade, adequando os 

exercícios ao seu nível de dificuldade. Fiquei gradualmente mais tranquila e 

levava para as aulas um pensamento mais positivo. Contudo, as dificuldades 

permaneciam. O tempo era reduzido e os alunos pareciam não evoluir da 

forma que esperava, pelo que continuava a sentir-me insuficiente e voltava a 

procurar a minha realização profissional a par com a pessoal. 

“Esta semana sinto que a dinâmica não foi má, mas aquela 

sensação de ser pequena e insuficiente sabem? Foi isso 

que senti. Como o trabalho se estendia num circuito 

circular, onde os alunos faziam os exercícios de forma 

repetida, tive que ficar estática na estação do rolamento 

atrás, perdendo o controlo da movimentação dos alunos e 

não conseguindo ajudar cada um deles individualmente 

(…) percebi que eram precisas dez Catarinas para 

conseguir responder a todas as exigências.” (Diário da 

professora 18, 22 de fevereiro) 

 A reflexão tornou-se mais uma vez a base da ação e foi pensando em 

alternativas possíveis, que me permitissem ajudar todos os alunos, que surgiu 

o trabalho em grupos. De acordo com Chng & Lund (2018), não basta emitir um 

feedback geral, cada aluno tem de saber exatamente onde está e onde tem de 

chegar. Tinha muita sorte por intervir perante 22 alunos, divididos em dois 

turnos. No entanto, não conseguia emitir um feedback individual a todos. Tinha 

apenas 15 minutos de aula com cada um dos grupos, pelo que a solução 

passou pelo trabalho a pares e trios. Esta foi uma estratégia que levou os 

alunos a envolverem-se, assumindo a função de observadores e praticantes, 

ajudando-se mutuamente.  
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Aos poucos fui-me habituando às diferenças entre o ensino secundário, 

categoria absoluta, e o 2º ciclo, categoria C, e adaptei a minha postura perante 

o público alvo a quem lecionava. Mais uma vez afastei os sentimentos 

negativos e percebi que tinha de arriscar porque era ao experimentar que 

conseguia chegar a conclusões sobre a melhor forma de intervir perante um 

grupo específico de alunos. Compreendi novamente que apesar de existir um 

programa sobre o que ensinar em EF, não existem receitas e que a reação das 

turmas é totalmente distinta face aos mesmos métodos. A própria atuação do 

professor é singular, sendo a pedagogia levada a cabo pelo mesmo, 

dependente de fatores pessoais como as experiências, vivências e crenças que 

carrega consigo, na sua bagagem social e cultural. 

 Na perspetiva de Penney et al. (2009), a qualidade da pedagogia 

implementada, apesar de diversa, assenta em três dimensões: (1) a qualidade 

intelectual, dependente do conhecimento necessário para guiar a ação, (2), a 

qualidade do ambiente do ambiente de aprendizagem, sendo essencial criar 

experiências positivas, influenciadas pela adequação do processo de ensino 

aos alunos e consideração dos mesmos no decorrer da prática e (3) o 

significado, tomando em linha de consideração que quanto maior for o 

significado das experiências, maior será o impacto causado na aprendizagem. 

Sabia que o meu conhecimento neste âmbito não era alargado, pois 

encontrava-me no primeiro ano de prática, e que o ambiente de aprendizagem 

não era o melhor, devido às condições materiais e temporais que o 

caracterizavam, pelo que o objetivo teria de passar pelo significado que 

aquelas experiências teriam na vida futura dos alunos. 

Não podia ter medo de errar, e encararei as falhas como aprendizagens, 

o que se tornou bastante positivo pois deixou-me mais confiante para tentar 

coisas diferentes e combater aquele vazio que me abalava. Tinha de conseguir 

que todos superassem as dificuldades evidenciadas e mais uma vez procurava 

a aprendizagem a par da minha realização pessoal e profissional. Foi ao tentar 

e a permitir que os alunos trabalhassem autonomamente que consegui cumprir 

os objetivos propostos. Foi estranho para mim dar autonomia a alunos tão 

jovens, principalmente devido à minha personalidade diretiva. Temia que não 
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fossem capazes de encarar a autonomia que lhes dava com a responsabilidade 

que era necessária, mas a ação seguiu contornos distintos do esperado e 

foram mais uma vez as metodologias centradas no aluno que me colocaram 

em vantagem. As experiências tornaram-se significativas e a par com a 

reflexão, consegui superar mais um desafio. 

De facto, a escola tem um papel importante na transmissão de valores e 

atitudes pois procura desenvolver nas crianças uma moral cidadã. O diálogo e 

reflexão tornam-se essenciais nesta 2ª fase da época desportiva, levando os 

alunos a consciencializar as aprendizagens e as decisões tomadas e a 

professora a readaptar a sua forma de ver o ensino. Esta adaptação de 

conceções, ideias, paradigmas e ideais, que se reflete em todo este capitulo, 

estava longe do fim, sendo a chave de entrada no 3ª nível de realização. 

“Uma frase que marcou este dia, estava exatamente neste 

local: “winners never quit and quitteres never win”. De facto, 

era aquilo que precisava para continuar a trabalhar e a dar 

tudo de mim no que faço, pois é verdadeiramente esta área 

que me apaixona.” (Diário da professora 15, 1 de fevereiro) 

4.3.1.2. Valores desportivos 

Neste segundo momento de realização, o segundo período, foram várias 

as alterações relativamente aos valores exaltados. Apesar de aparentemente 

os valores veiculados no Quadro 3 não diferirem grandemente dos apontados 

no 1º período, fazendo uma introspeção daquilo que norteou a prática, posso 

afirmar que houve um grande distanciamento de ideais. 

Quadro 3: Conceitos psicossociais das modalidades abordadas no 2º período 

Andebol Espirito de equipa, fairplay, cooperação, motivação 

Ginástica Acrobática Cooperação, motivação, trabalho de equipa e superação 

Basquetebol Espirito de equipa, fairplay, cooperação, motivação 

 

O espírito de equipa e a cooperação foram palavras finalmente 

integradas no dicionário da turma, à semelhança do fairplay, ainda que não na 

sua totalidade. A motivação era a base para a entrega da turma e foi possível 
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graças a um conceito que define todo este capitulo, a autonomia. Associada ao 

compromisso e à responsabilidade, foi a mudança que fez alterar a minha 

forma de encarar o ensino e aspirar a realizações superiores, no seio de 

metodologias centradas no aluno e da participação ativa do mesmo no 

processo de ensino. 

“O trabalho de equipa, a cooperação, a comunicação, a 

resolução de problemas, a adaptação a imprevistos, o 

planeamento, a gestão de uma aula, a capacidade de falar 

perante uma plateia. Não será isto a verdadeira 

aprendizagem que retiramos? A meu ver sim (…) fiz a 

avaliação prática avaliando os conteúdos que foram 

abordados, mas realmente a Educação Física é muito mais 

do que isso e este período foi a prova em como ser 

professor está acima da elaboração de um plano de aula e 

do entretenimento dos alunos, é envolvimento, é 

aprendizagem, é crescimento.” (Diário da professora 23, 5 

de abril) 

4.3.1.3. Aptidão física 

No seguimento de uma perspetiva cada vez mais centrada no aluno, 

também a componente da aptidão física se revestiu de estratégias distintas das 

utilizadas no primeiro período. Estruturalmente, as modalidades começaram a 

ser organizadas num dossiê, onde se incluía a componente da aptidão física. 

Nele estavam inscritas as diretrizes necessárias para que os alunos pudessem 

elaborar o seu próprio circuito, em equipa. A distinção entre capacidades 

coordenativas e condicionais, mencionando as que seriam a base da 

modalidade de andebol, e a explicação face à elaboração e aplicação do 

circuito estavam presentes, acrescentando uma nova componente: a medição 

da frequência cardíaca. Considero que a transição entre a metodologia 

aplicada no período transato e a atual, dando autonomia aos alunos, foi difícil. 

Uma vez que os alunos não estavam habituados a assumir um papel autónomo 

no decorrer das aulas, eram muitas as dúvidas, surgindo a necessidade de 
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adaptar as decisões tomadas e implementar progressivamente as mudanças 

definidas.  

“O circuito continuou a ser um aspeto que levantou 

bastantes dúvidas por parte de alguns grupos de trabalho. 

Desde perguntas a “para que serve esta tabela?”, a “como 

contamos a FC?”, “o que são capacidades coordenativas e 

condicionais?”, acho que ouvi de tudo… inicialmente pensei 

que as questões surgiam por ser algo novo e diferente 

daquilo a que estão habituados, mas agora percebo que é 

apenas falta de empenho e distração.” (Diário da 

professora 13, 18 de janeiro) 

O tempo de trabalho/descanso manteve-se. Desta forma, a principal 

alteração foi a escolha dos exercícios e a anotação dos resultados, bem como 

a necessidade de realizar o cálculo da frequência cardíaca de repouso e após 

atividade. Inicialmente defini que o nº de repetições e a frequência cardíaca 

seriam incluídos em todas as sessões. Todavia, rapidamente percebi que a 

lógica era demasiado complexa, pelo que optei por fazer um registo mais 

faseado, no inicio e no final da unidade didática, havendo uma posterior 

comparação dos resultados dentro do grupo. Em reflexão, conclui que estava a 

pedir demasiado e que tinha sido uma alteração brusca de ideais. Os alunos 

não percebiam o intuito da anotação do nº de repetições e apesar de terem 

ficado satisfeitos por poderem elaborar o seu próprio circuito, foram várias as 

correções até que este se aproximasse do expectável.  

A ideia de aplicar o circuito duas vezes, uma em casa e outra em 

contexto de sala de aula, também não seguiu os contornos esperados e na 

modalidade de basquetebol deu lugar à realização do circuito em todas as 

sessões, suprimindo, e de igual forma compensando, o trabalho que deveria de 

ser realizado em casa. 

Mais do que elaborar o próprio circuito, julgo que a recolha da frequência 

cardíaca foi a tarefa mais relevante pois a surpresa dos alunos face a este 

novo conhecimento foi notória, mostrando-se interessados em saber como se 

contabilizava e o que refletia o aumento após exercício. De um modo geral, 
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expliquei que a intensidade do circuito determinaria a diferença entre a 

frequência cardíaca de repouso e a frequência cardíaca após exercício, pelo 

que todos ficavam interessados em elaborar circuitos intensos, de modo a 

verificar este aumento. Este processo trouxe efeitos positivos na melhoria da 

responsabilidade e compromisso dos alunos, bem como na minha 

aprendizagem enquanto professora, interiorizando que é necessário dar um 

passo de cada vez e focar um aspeto isoladamente, para que os alunos 

possam adaptar-se e familiarizarem-se com este tipo de intervenções.  

No caso da ginástica acrobática, a componente da condição física era 

mais individualizada e integrada no aquecimento. De oito exercícios 

disponíveis, e envolvendo a força e a dimensão da flexibilidade, os alunos 

optavam por quatro, tendo em conta as suas dificuldades.  

4.3.1.4. Cultura desportiva 

A cultura desportiva atingiu um patamar superior neste período. As 

fichas cognitivas foram substituídas pelo dossiê e a quantidade de informação 

transmitida, quer no que concerne à condição física, quer na inclusão da 

reflexão, como na lecionação das aulas aos colegas, foi um grande ponto de 

viragem. Em termos de conhecimento, a existência deste documento permitiu 

que os alunos se tornassem mais autónomos e ao mesmo tempo soubessem o 

que estavam a fazer e porquê, aumentando assim a dedicação nas tarefas. A 

organização do dossiê, apesar de exigir algum trabalho, foi um recurso muito 

útil e é uma estratégia bastante positiva.  

Relativamente às regras das modalidades estas foram ensinadas de 

forma distinta. Nas modalidades de andebol e basquetebol foram os alunos que 

trouxeram as regras para a aula, através de uma pesquisa autónoma, em 

equipa, posteriormente apresentada aos colegas. Inicialmente a informação era 

copiada do livro de regras, pelo que não surtia qualquer efeito. Os alunos liam 

na integra o que encontravam, não cativando a atenção dos colegas, nem 

potenciando a interiorização da informação.  

“Nem tudo está a cumprir as minhas expectativas. O meu 

objetivo inicial era que cada um dos grupos se focasse no 
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essencial. Por vezes, trazem demasiada informação e 

alguma não tão importante, o que se torna maçador.” 

(Diário da professora 14, 25 de janeiro) 

Na modalidade de andebol acabei por abolir esta metodologia, por 

considerar que os alunos não estavam a cumprir com os objetivos visados, 

adaptando depois para o basquetebol, cingindo-me ao essencial e fazendo 

perguntas sobre o que era mais importante. No diálogo entre todos era mais 

fácil a informação ser assimilada e existir de facto alguma aprendizagem. 

A arbitragem foi uma prática que incrementou a cultura desportiva, à 

semelhança da reflexão. A verdade é que ao colocar os alunos a arbitrar 

desenvolvem-se competências de mediação de conflitos e liderança, aspetos 

imprescindíveis à formação. A competitividade da turma era cada vez mais 

controlada, e a existência de torneios mais constante. Relativamente à 

reflexão, foi uma ferramenta imprescindível, quer no delineamento de 

estratégias quer na formação da turma. 

Em suma, importa referir que, num 2º momento de realização, em pé de 

igualdade com os alunos, procurava algo que me pudesse diferenciar, e ao 

mesmo tempo, completar. Através das metodologias centradas no aluno, 

descobri uma nova forma de ver o ensino, redefinindo toda a tática de jogo 

implementada até então, tal como se comprova pelo estudo a seguir. 

4.4. Avaliar para aprender – um estudo em ginástica 

acrobática com alunos do ensino secundário 

4.4.1. Resumo 

A Ginástica Acrobática é uma das modalidades inseridas no elenco temático da 

disciplina de Princípios e Práticas do Desporto I. Contudo as abordagens 

tradicionais, centradas apenas na performance, não têm potenciado o 

envolvimento e aprendizagem dos alunos, pelo que importa revestir o ensino 

de novas formas. A Avaliação para a Aprendizagem emerge como uma 

alternativa que coloca o aluno no centro do processo, isto é, como construtor 

ativo da sua própria aprendizagem. Neste quadro, o principal objetivo deste 
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estudo foi avaliar o impacto da aplicação dos princípios da Avaliação para a 

Aprendizagem na aprendizagem dos alunos numa unidade de ensino de 

ginástica acrobática, nomeadamente no que se refere ao desempenho motor, 

ao conhecimento e ao envolvimento. Participaram no estudo 30 alunos do 10º 

ano de um curso de desporto, 13 do sexo feminino e 17 do sexo masculino 

com uma média de idades de 14,3 anos. Ao longo de uma unidade didática 

constituída por seis aulas de 100 minutos, e numa organização em dois turnos 

de 15 alunos, os instrumentos utilizados foram o dossiê do aluno, os 

mecanismos de regulação - autoavaliação, heteroavaliação e feedback entre 

pares -, bem como entrevistas em focus group. Os dados relativos ao 

desempenho motor foram sistematizados em termos quantitativos e o teor 

informativo resultante dos restantes instrumentos foram analisados com base 

nos pressupostos de análise temática (Bardin, 2008), sistematizados em três 

grandes temas: aquisição de conhecimento, envolvimento e participação dos 

alunos e transformação e envolvimento como professora. Os resultados 

evidenciaram que o desempenho motor dos alunos, nos esquemas 

construídos, foi bastante superior ao esperado, situando-se entre os 17 e os 19 

valores. Apesar das diferenças entre os turnos, os resultados obtidos foram 

semelhantes. Ao nível do conhecimento especifico da modalidade, este foi 

incrementando ao longo da unidade de ensino espelhando-se no uso da 

terminologia particular da ginástica acrobática ao longo do diálogo e reflexão. 

Relativamente à participação e envolvimento foi o parâmetro em que as 

melhorias foram mais relevantes. Houve um grande envolvimento dos alunos, 

sendo exaltados valores como o trabalho de equipa, cooperação e 

comunicação, essenciais à vida académica, social e profissional, cumprindo-se 

numa turma mais unida e coesa. Envolta neste clima, também a postura da 

professora foi sendo alterada, tornando-se uma pessoa mais envolvida no 

processo de ensino-aprendizagem e mais consciente da importância do 

trabalho colaborativo para a aprendizagem dos alunos.  

 

PALAVRAS CHAVE: Avaliação para a Aprendizagem; Ginástica Acrobática; 

Modelos Centrados nos Alunos; Educação Física; Estágio Profissional. 
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4.4.2. Abstract 

The Acrobatic Gymnastics is one of the sports included in the thematic list of 

the Principles and Practices of Sport I subject. However, traditional approaches, 

centered only on the performance, have boosted the engagement and students 

learning, so it is important to recover the teaching with new ways. The 

Assessment for Learning emerges as an alternative that puts the student at the 

center of the process, this means, as an active builder of his own learning. In 

this context, the main purpose of this study was to evaluate the impact of the 

application of the principles of Assessment for Learning on students' learning in 

an acrobatic gymnastics teaching unit, particularly related to motor 

performance, knowledge and engagement. On the study participated 30 

students of the 10th level of a sports course, 13 females and 17 males with an 

average age of 14.3 years. Throughout a didactic unit consisting of six lessons 

with 100-minutes each and in a two-shift organization of 15 students, the 

instruments used were the student file, the regulation mechanisms - self-

assessment, pair assessment and feedback between pairs - as well as 

interviews in focus group. The motor performance data was systematized in 

quantitative terms and the information content resulting from the other 

instruments was analyzed based on the thematic analysis assumptions (Bardin, 

2008), systematized in three main themes: knowledge acquisition, student’s 

engagement and participation and teacher transformation and engagement. 

The results showed that the students’ motor performance, expressed in the built 

schemes, was much higher than the expected, being between 17 and 19 

values. Despite the differences between the shifts, the results obtained were 

similar. At the level of acrobatic gymnastic specific knowledge has been 

increased throughout the teaching unit reflecting in the use of the particular 

terminology of acrobatic gymnastics throughout the dialogue and reflection. 

Related to student participation and engagement, the improvements were more 

relevant. There was a great engagement of the students, where values such as 

teamwork, cooperation and communication that are essential to academic, 

social and professional life were emerged, becoming a more connected and 

cohesive group. Involved in this climate, the teacher's posture was also 
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changed, becoming more involved in the teaching-learning process and more 

insightful of the importance of cooperative work for student learning. 

 

KEY WORDS: Assessment for Learning; Acrobatic gymnastics; Student 

Centered Models; Physical Education; Practicum Training. 

4.4.3. Introdução 

A escola atual não deve continuar a ser vista como um espaço fechado e 

desligado do exterior. As práticas têm de ser contextualizadas e os alunos 

incluídos, passando de uma participação passiva, de meros observadores, para 

serem construtores ativos da sua própria aprendizagem (Graça, 2015). Para 

que isto seja possível, o papel do professor tem também de ser repensado: 

controlador ou permissivo? O centro ou uma parte? Estas e outras questões 

têm sido colocadas e a presente temática tem sido alvo de uma discussão 

emergente. Neste âmbito, a ideia de professor como orientador (Larrivee, 

2008), de modo a criar condições para que os alunos sejam o centro sobre o 

qual se desenrola o ensino, tomando parte ativa do mesmo, tem ganho lastro. 

Tal como refere Graça (2015), acerca do docente enquanto influenciador da 

aprendizagem, este deve avaliar as necessidades, capacidades e interesses 

dos alunos e conceber o ensino com base nesta análise. Assim, o papel do 

professor passa por explicar o que deve ser feito e de que forma, apoiando os 

alunos no confronto com as tarefas propostas.   

Atualmente, e no caso especifico da EF, observamos um esforço 

inquestionável dos docentes que tentam cativar os seus alunos, motivando-os 

e integrando-os nas aulas. Contudo, o esforço tem recaído quase 

exclusivamente no tornar as atividades atrativas, afastando-se, muitas vezes, 

da aprendizagem, o que está longe do ideal. Os professores investem 

grandemente em manter os alunos motivados, que não raras vezes eles fazem 

o que querem, passando o professor a assumir um papel de mero animador. 

(Graça, 2014, p.100), caracteriza este cenário como “recreios supervisionados 

com interferência mínima do professor” criando uma lacuna controversa entre o 

ideal e o esperado, isto é, entre os propósitos da disciplina e a verdadeira 

aprendizagem.   
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Atendendo a que a EF é transversal a todo o currículo (desde o 1ºciclo 

do ensino básico ao 12º ano do ensino secundário), o objetivo deveria passar 

pela plenitude da disciplina ao invés da sua fragmentação em modalidades e 

capacidades isoladas. Assim, a intenção seria partir dos modelos de ensino, 

tentando interligar as aulas e as unidades didáticas, combatendo o acumular 

isolado de experiências e privilegiando o todo (Graça, 2014). Face a este 

desígnio, a motivação dos alunos não deve advir de atividades recreativas, 

mas sim do ensino propriamente dito, fomentando o desenvolvimento de uma 

postura mais pró-ativa do que reativa. Só assim estaremos a procurar a 

realização plena e a fomentar práticas que apelem à formação integral do 

aluno, no seio da autonomia, compromisso e responsabilidade, assente em 

valores morais fortes. 

Em termos pessoais, a conceção do que é ser professora vai de 

encontro às ideias expostas nas últimas linhas, materializando-se num docente 

que vai além da transmissão técnica e teórica e procura no ensino uma forma 

de formar crianças e jovens no seu pleno, em termos físicos, cognitivos e 

sociais Guimarães et al. (2001). Ao longo do tempo, sempre percecionei que 

um bom professor é aquele que estabelece uma relação pedagógica positiva 

com os seus alunos, influenciando os seus estilos de vida e ajudando-os a 

crescer. O modo como estruturava o ensino, muito centrado em mim ao nível 

da condução e construção de conhecimentos contrariava esta conceção e 

apesar da minha turma ser do curso de desporto e estar minimamente 

envolvida nas atividades, faltava algo que quebrasse a rotina a que os alunos 

estavam habituados e que mudasse o paradigma, no sentido daquilo que 

considerava que deveria de ser como professora. De facto, conceções 

fechadas, matérias desconectadas e conteúdos escolhidos, sem qualquer 

relação com o contexto real de prática, não fazem sentido. A EF tem que, cada 

vez mais, centrar o processo no aluno, ultrapassando o mero domínio técnico e 

entrando em campos cognitivos e psicossociais (Guimarães et al., 2001), 

requerendo intervenções igualmente contextualizadas. 

Apesar desta necessidade emergente de mudar a EF e de a trazer de 

novo para os palcos de intervenção pedagógica, relegitimando-a com base nas 
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relações e valores exaltados dentro do contexto de pavilhão, os hábitos 

mantêm-se. O importante continua a ser transmitir um conjunto significativo de 

informação que deve ser aplicado na prática, culminando no saber fazer e 

numa avaliação voltada para o produto e resultado físico (Graça, 2015). Nestes 

últimos tempos tem-se assistido a uma tentativa de alterar este padrão, 

designadamente com as correntes relativas ao modo de olhar a avaliação, isto 

é, focada na aprendizagem (processo) e envolvimento dos alunos. Esta foi a 

perspetiva da qual me tentei aproximar, especificamente aquando da 

lecionação de ginástica acrobática.  

A ginástica acrobática, sendo uma modalidade de grupo, traz à tona 

potencialidades escondidas no que concerne ao trabalho de equipa, 

cooperação, autonomia responsabilidade, empenho e dedicação. De facto, esta 

tem vindo a tornar-se cada vez mais popular no contexto da EF devido a estas 

características, aproximando-se das perspetivas enunciadas que colocam o 

aluno no centro. Dado que todos participam e todos desempenham um papel 

fulcral, apesar das suas diferenças, capacidades e aptidões (Mérida, Nista-

Piccolo & Mérida, 2008), é possível potenciar os conhecimentos de cada um, 

cumprindo os objetivos da Avaliação para a Aprendizagem (AFL) e integrando 

os alunos naquele que é um processo de ensino com eles e para eles. 

Assim sendo, numa tentativa de desafiar a turma acerca daquilo que é a 

aula de PPD e as funções que os alunos podem assumir, o objetivo foi avaliar o 

impacto da aplicação dos princípios da AFL na aprendizagem (desempenho 

motor, conhecimento e envolvimento) dos alunos numa unidade de ensino de 

ginástica acrobática. Ao incluir os alunos em todo o processo de tomada de 

decisão e lecionação, o propósito foi apelar a abordagens centradas no aluno, 

ao encontro de uma nova forma de ensino e de uma nova luz do saber.  

4.4.4. Enquadramento Teórico 

A AFL é uma prática que visa difundir um processo de ensino centrado 

no aluno. O objetivo é apoiar e promover a aprendizagem (Leirhaug & 

Annerstedt, 2016), adaptando os procedimentos às necessidades dos alunos, 

através do feedback (Chng & Lund, 2018).  O feedback deve ser uma 

informação sobre o nível real do aluno e o nível de referência que ele deve 
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atingir (William, 2011), situando-o relativamente a ponto em que está, para 

onde tem de ir e como fazer para lá chegar (Chappuis, 2005).  

Muito se tem falado sobre a avaliação e a forma como esta tem sido 

levada ao longo dos anos. Ao focar apenas os resultados dificilmente os alunos 

aprendem, pelo que a AFL tem vindo a ganhar lastro, designadamente como 

uma extensão daquilo que se entende por avaliação formativa. Não obstante a 

esta similitude, e apesar da AFL ser um tipo de avaliação formativa, o seu 

propósito vai mais além, isto é, não informa apenas o docente sobre o 

progresso dos alunos e a distância face às metas educativas traçadas, mas 

também os próprios alunos, através de um feedback diferenciado, situando-os 

face ao ideal e deixando que os próprios assumam um papel ativo na 

aprendizagem e regulem a sua própria evolução (MacPhail & Halbert, 2010). 

Assim, apesar da avaliação formativa ser diferente da AFL, esta torna-se AFL 

quando engloba os alunos (Chng & Lund, 2018), sendo esta a aspiração a 

seguir.  

 São vários os estudos que realçam o parco conhecimento dos 

professores acerca desta metodologia, daí que a sua aplicação seja ainda 

pouco explorada. Todavia, importa incorporar estes entendimentos, incluindo 

os alunos e motivando-os para a prática, concebendo assim uma nova forma 

de ensino, baseada numa visão inovadora do saber e no iluminar de um novo 

meio de intervenção.  

Leirhaug e Annerstedt (2016) sistematizam quatro princípios base da 

AFL: (1) partilhar as intenções de aprendizagem com os alunos, (2) partilhar os 

critérios de sucesso com os alunos, (3) envolver os alunos na avaliação da sua 

aprendizagem e dos colegas, (4) fornecer feedback que permita a evolução. 

Estes princípios são materializados e postos em prática pelas sete estratégias 

enumeradas por Chappuis (2017)6, cumprindo-se na resposta às questões: 

Para onde vou? Onde estou? O que fazer para lá chegar?  

Quando os alunos se perguntam para onde vão, referem-se ao nível que 

têm de alcançar. Para responder a esta questão o professor deve ir de 

                                                           
6 2009 ETS Assessment Training Institute, Portland, OR www.ets.org/ati 800.480.3060 1 -

 Seven strategies of assessment for learning: an overview 
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encontro às duas primeiras estratégias enumeradas por Chappuis (2009) que 

consistem em dar uma visão clara e compreensível das metas de 

aprendizagem e usar exemplos “bons e maus”, identificando o que está bem e 

o que necessita de ser melhorado. Ao elucidar os alunos destes pressupostos, 

o professor permite que eles sejam capazes de identificar as suas próprias 

fraquezas e melhorar o seu entendimento de qualidade de execução técnica 

(Chappuis, 2005), aspirando à autonomia e reflexão, no sentido de dar 

resposta à próxima questão: Onde estou? 

Após os alunos interiorizarem onde têm que chegar, importa que estes 

percebam o nível em que se encontram. Nesta fase o feedback assume uma 

importância fulcral, assim como a autoavaliação, apresentando-se como as 

duas estratégias base desta questão (Chappuis, 2009). O feedback deve ser 

descritivo, ultrapassando a mera dimensão quantitativa de fraco, mau, bom, 

muito bom e entrando num domínio mais especifico. De facto, a qualidade do 

feedback determina a sua eficácia (Chappuis, 2005), pelo que deve ser 

adaptado à realidade que observamos e ao aluno com quem interagimos. Por 

outro lado, a autoavaliação permite que o aluno registe, reflita e organize as 

aprendizagens de acordo com as metas ((MacPhail & Halbert, 2010), entrando 

na próxima questão:  o que fazer para lá chegar? 

 Tendo em conta a heterogeneidade dos alunos que habitam a escola 

atual, a resposta a esta pergunta pode ser bastante variável. É essencial que o 

docente tenha em conta as necessidades dos alunos no momento da análise, 

determinando assim as próximas etapas. A instrução assume também um 

papel de destaque. Uma instrução focada (centrar um aspeto de cada vez) 

aliada à prática, feedback e à reflexão parecem ser as estratégias norteadoras 

deste percurso, que permitem orientar os alunos do ponto inicial na direção das 

metas de aprendizagem (Chappuis, 2009). 

No seguimento deste esclarecimento, surge uma nova questão: Porquê? 

Porquê aplicar este modelo? Quais as vantagens? Face a um 

desconhecimento global, MacPhail & Halbert (2010) esclarecem, advogando 

que a aprendizagem é potenciada através do uso da AFL. De acordo com as 

autoras, os alunos gostam de ser integrados e responsabilizados. Ao 
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assumirem um papel ativo num processo que é completamente adaptado às 

suas necessidades e dificuldades, comprometem-se com maior avinco e 

dedicação, havendo consequentemente maior participação nas atividades e 

motivação na realização das mesmas. 

Na perspetiva de Leirhaug e Annerstedt (2016), avaliar com novos olhos 

significa quebrar a barreira que existe e encarar que a avaliação é realizada 

com os alunos e não para os alunos. A inclusão dos alunos no processo 

avaliativo e na tomada de decisão permite melhorar a qualidade das aulas de 

EF, potenciando um melhor clima de aula e, por conseguinte, a aprendizagem. 

Assim sendo, e considerando as diretrizes expostas ao longo deste 

enquadramento, a ginástica acrobática, pelas características enunciadas, surge 

como como um espaço propínquo à aplicação destes princípios e estratégias 

na procura de dar aos alunos a possibilidade de intervirem e orientarem o seu 

processo de ensino, tornando-se assim construtores ativos da sua própria 

aprendizagem, tanto individualmente, como em grupo. 

4.4.5. Objetivos 

4.4.5.1. Objetivo geral  

Avaliar o impacto da aplicação dos princípios da Avaliação para a 

Aprendizagem na aprendizagem (desempenho motor, conhecimento e 

envolvimento) dos alunos numa unidade de ensino de ginástica acrobática. 

4.4.5.2. Objetivos específicos  

 Analisar os níveis de desempenho motor (esquemas construídos) que os 

alunos alcançaram no término da unidade de ensino;  

 Analisar o conhecimento que os alunos adquiriram ao longo da unidade 

de ensino;    

 Analisar os níveis de participação e envolvimento dos alunos ao longo 

da unidade de ensino;  

 Percecionar o processo de transformação da professora (a 

investigadora) ao longo da lecionação da unidade de ensino. 



 

85 
 

4.4.6. Metodologia 

Dado que se trata de um estudo de investigação-ação, o contexto é a 

minha prática enquanto professora estagiária, as situações vividas, bem como 

a compreensão necessária para agir e responder às particularidades da ação. 

Enquanto prática autorrefletida, a investigação-ação permite a reflexão da 

própria prática, detetando um problema, investigando as suas causas, efeitos e 

consequências e procurando soluções melhorando assim a aprendizagem do 

investigador (Castro, Morgan & Mesquita, 2013). Neste caso específico, pela 

necessidade de implementar metodologias inovadoras e potenciar a 

aprendizagem dos alunos, surge a AFL, num processo de ensino diferenciado, 

que dá aos discentes a possibilidade de intervirem e orientarem a sua própria 

aprendizagem, cumprindo os objetivos enumerados anteriormente.  

4.4.6.1. Participantes  

No presente estudo participaram 30 alunos (treze do sexo feminino e 17 

do sexo masculino com uma média de idades de 14,3 anos) pertencentes a 

uma turma do 10º ano do curso com Planos Próprios de Animação e Gestão 

Desportiva de um colégio privado situado em Vila Nova de Gaia.  

Todos os participantes foram informados sobre o propósito do estudo e 

todos aceitaram participar sem quaisquer restrições. Uma vez que os dados 

alvo de análise foram as aprendizagens dos alunos, não foi necessário 

qualquer consentimento informado dos encarregados de educação, porquanto 

está no regulamento do colégio, assinado no inicio do ano letivo. 

4.4.6.2. Instrumentos  

4.4.6.2.1. Unidade didática de ginástica 

acrobática 

A unidade didática decorreu ao longo de 6 blocos de 100 minutos 

(Quadro 4).  A turma dividiu-se em dois turnos iguais (15 alunos cada), 

segundo a ordem alfabética, respeitando o que já acontece noutras disciplinas 

do curso, pelo que cada turno incluía metade da turma. Semanalmente, a 

turma tinha mais dois blocos de aulas de 60 minutos, sendo que a opção pelo 

bloco maior para a ginástica acrobática, justifica-se pela necessidade de haver 
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tempo para a montagem e desmontagem do material. Acresce que a 

possibilidade de trabalhar em pequenos grupos é mais simples e eficaz, daí 

que a organização em turnos seja também mais vantajosa neste sentido. 

Quadro 4: Estrutura do plano da unidade didática 

Aula nº Conteúdos Objetivos 

Princípios da AFL/ 

Mecanismos de 

regulação 

1 

Avaliação 

diagnóstica e 

revisão dos 

elementos de 

ligação 

abordados no 

período anterior 

Informar os alunos sobre 

o que é a AFL, quais os 

princípios em que se 

baseia e como vão ser 

desenvolvidos ao longo 

da unidade de ensino 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação 

Avaliação diagnóstica 

realizada pelos alunos 

(individual e entre pares) 

2 
Pegas, figuras de 

pares e de trios 

Adotar a pega correta 

em função da figura 

selecionada e explorar 

as figuras de 2 e 3 

elementos, partindo do 

nível 1 e avançando até 

ao nível 3 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação 

Autoavaliação e 

heteroavaliação 

Feedback entre pares e 

da professora 
3 

Quadras e figuras 

de 5 elementos 

Explorar as figuras e 4 e 

5 elementos, partindo do 

nível 1 e avançando até 

ao nível 3 

4 

Todos os 

conteúdos 

aprendidos 

anteriormente 

Elaborar e apresentar o 

esquema de grupo 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação 

Autoavaliação e avaliação 

sumativa do esquema de 

grupo 

Feedback entre pares  da 

professora 

5 
Figuras de 6 ou  

mais elementos 

Explorar as figuras de 6 

e mais elementos, 

optando por uma e 

iniciando assim a 

preparação do esquema 

de turno 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação 

Autoavaliação e 

heteroavaliação 

Feedback entre pares e 

da professora 

6 

Todos os 

conteúdos 

aprendidos 

Elaborar e apresentar o 

esquema de turno 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação 
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anteriormente Autoavaliação, 

heteroavaliação e 

avaliação sumativa do 

esquema de turno 

Feedback entre pares e 

da professora 

 A componente da fisiologia do treino e condição física foi incluída na 

parte inicial de todas as aulas, recorrendo a um circuito onde os alunos, tendo 

em conta as suas capacidades e necessidades, optavam por quatro dos oito 

exercícios disponíveis. Esta dimensão alargou-se à força e flexibilidade, 

componentes essenciais da ginástica acrobática. No que concerne à cultura 

desportiva, esta estava materializada nos instrumentos de regulação e 

informações contidas no dossiê. Por último, mas não menos importante, foram 

definidos conceitos psicossociais que se pretendia incutir nos alunos. Estes 

foram solicitados todas as sessões através de situações práticas que apelavam 

ao compromisso, à autonomia, à responsabilidade ao trabalho em equipa e à 

cooperação. A exigência de envolvimento nas tarefas, superação e resiliência 

também marcaram presença. 

4.4.6.2.2. Dossiê do aluno 

O dossiê do aluno (Anexo 1) foi o guião que orientou todo o processo ao 

longo das seis aulas da unidade didática. O dossiê era composto por oito 

capítulos: introdução, regras para a formação dos grupos, calendarização, 

habilidades motoras, fisiologia do treino e condição física, orientações para a 

construção do esquema de grupo, orientações para a construção do esquema 

global (turno) e avaliação, tornando-se uma parte fundamental da aula, uma 

vez que os alunos tinham de consultá-lo para saber o que fazer e de que 

forma. Assim, as sessões iniciavam-se com a consulta da calendarização e das 

intenções de aprendizagem, que eram reforçadas pela professora. De seguida 

os alunos davam inicio ao aquecimento, recorrendo ao capitulo da fisiologia do 

treino e da condição física, entrando posteriormente na parte fundamental 

(habilidades motoras), onde estavam descritas as pegas e as figuras 

distribuídas pelos três níveis de desempenho. Dado que a avaliação se tornou 

uma componente fulcral no desenrolar deste processo de ensino, o capitulo a 
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ela destinado era o mais longo, incluindo as fichas de avaliação diagnóstica, de 

autoavaliação e de heteroavaliação, bem como as orientações para a 

elaboração dos esquemas de grupo e de turno, dando a conhecer os critérios 

de sucesso e incluindo os alunos no processo avaliativo, quer individualmente, 

quer em grupo. 

Em síntese, o dossiê continha todas as diretrizes que os alunos 

precisavam para poderem optar pelo caminho mais conveniente no 

cumprimento das metas propostas. 

4.4.6.2.3. Mecanismos de regulação 

Os mecanismos de regulação incluem as fichas de autoavaliação e 

heteroavaliação, presentes no dossiê, e o feedback entre pares, componente 

permanente no decorrer da unidade de ensino. De acordo com Chappuis 

(2009), a probabilidade de os alunos estarem cientes do que foram e do que 

são capazes parece influenciar positivamente a sua evolução. Assim, o objetivo 

foi auxiliar os alunos no balizar da sua aprendizagem e da execução dos 

colegas, dentro dos parâmetros propostos, evidenciando as mais valias e alvos 

de melhoria e enquadrando as prestações de acordo com as metas definidas 

previamente.   

4.4.6.2.4. Entrevistas 

Tendo como intuito captar as perceções dos alunos acerca da 

experiência com a AFL, nomeadamente no que se refere às aprendizagens, 

dificuldades, conhecimento adquirido, participação e envolvimento (Anexo 2), 

foram realizadas entrevistas, em formato focus group, a alguns alunos da 

turma. A participação dos alunos foi voluntária, representando o turno a que 

pertenciam. Num total de doze alunos, seis de cada turno, foram dois os 

momentos de entrevista. 

4.4.6.2.5. Diário da professora 

O diário da professora (a autora) funcionou como o elo de ligação entre 

a prática e o processo de reflexão acerca da mesma. Aula após aula a 

professora registou as ocorrências do processo de aplicação da AFL, incluindo 
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os elementos relevantes do ponto de vista da docente e reações dos alunos 

face a esta metodologia. No confronto positivo com uma nova forma de 

ensinar, as conquistas, dificuldades e adaptações estão bem explicitas neste 

documento, tornando-o um grande aliado da prática.  

4.4.6.2.6. Procedimentos de aplicação 

A aplicação da presente metodologia partiu da unidade didática e da 

sequenciação dos objetivos e conteúdos ao longo da mesma. Durante as seis 

aulas, cada grupo tinha o seu dossiê. Ao consultar o dossiê, os grupos sabiam 

o que tinham de fazer, quando e de que forma, materializando ainda a 

componente da regulação através das fichas especificas de avaliação 

diagnóstica, autoavaliação e heteroavaliação, também presentes neste 

documento.  

O diário da professora prolonga-se ao longo da unidade de ensino, 

sendo o elo de ligação da prática com a reflexão acerca da mesma, 

englobando assim aspetos relacionados com a aplicação da presente 

metodologia e a reação dos alunos face aos procedimentos implementados.  

As entrevistas em grupo, aos alunos, foram realizadas no final da 

unidade de ensino. 

4.4.6.2.7. Procedimentos de análise 

A informação recolhida foi analisada tendo como base os objetivos 

específicos. Para analisar o desempenho motor dos alunos recorreu-se aos 

resultados finais da classificação dos esquemas de grupo e turno. No que 

concerne ao conhecimento, envolvimento e participação recorreu-se à análise 

do conteúdo informativo oriundo das entrevistas realizadas aos alunos e do 

diário de bordo da professora, tendo como referências os pressupostos de 

análise temática enunciados por Bardin (2008), resultando em 3 grandes 

temas: aquisição de conhecimento, envolvimento e participação dos alunos e 

transformação e envolvimento enquanto professora. O tema aquisição de 

conhecimento estruturou-se em três categorias: conhecimento acerca do 

conteúdo, conhecimento acerca do avaliar e conhecimento acerca do trabalhar 

em equipa. 
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4.4.7. Apresentação dos Resultados  

4.4.7.1. Níveis de desempenho motor 

Os resultados obtidos pelos vários grupos na avaliação sumativa foram 

elevados, existindo diferenças acentuadas entre os grupos e entre os turnos 

(Quadro 5).  

Os valores classificativos finais incluem a avaliação formativa, que se 

concretiza na construção do esquema e empenho ao longo das aulas (20%), e 

a avaliação sumativa, que inclui a componente técnica (60%) e artística (20%), 

divididas pelos dois momentos de avaliação, o esquema de grupo e o esquema 

de turno, pelo que a apresentação dos resultados segue essa lógica.  

Quadro 5: Resultados da avaliação final dos esquemas de grupo e de turno 

Componentes de avaliação 
Turno 1 Turno 2 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

E
s

q
u

e
m

a
 d

e
 g

ru
p

o
 (

1
7
 v

a
lo

re
s
) 

Componente 

técnica 

(60%) 

Nível da figura, 

monte, 

equilíbrio, 

desmonte e 

elementos de 

ligação (20) 

19,7 a 

20 

18 a 

18,2 
18,5 

18,5 a 

19,5 

19,3 a 

19,5 
18,5 

Componente 

artística 

(10%) 

Postura (4) 4 3 3 4 3 3 

Criatividade (8) 8 6 8 7 7 6 

Encadeamento 

lógico (8) 
8 6 8 7 7 6 

Construção 

do esquema 

e empenho 

ao longo das 

aulas (15%) 

Cumprimento 

dos prazos (7) 
7 7 7 7 7 7 

Preenchimento 

das fichas (7) 
3 4 6 6 6 6,5 

Empenho 

participação e 

comportamento 

(6) 

4 – 6 3 – 4 3 – 6 4 – 6 4 – 6 4 – 6 

TOTAL ESQUEMA DE 

TURNO 

15,92 - 

16,4 

14,55 - 

14,67 

15,7 - 

16,15 

15,75 - 

16,2 

16,85 - 

16,15 

15,5 – 

15,8 

E
s

q
u

e
m

a
 d

e
 

tu
rn

o
 (

3
 

v
a
lo

re
s
) 

Componente 

artística 

(10%) 

Criatividade 

(10) 
5,5 8,5 

Encadeamento 

lógico (10) 
10 10 

Construção 

do esquema 

Cumprimento 

dos prazos (7) 
5 7 
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e empenho 

ao longo das 

aulas (5%) 

Preenchimento 

das fichas (7) 
7 7 

Empenho 

participação e 

comportamento 

(6) 

5 5 

TOTAL ESQUEMA DE 

GRUPO 
2,4 2,8 

 DESEMPENHO MOTOR 
18,5 - 

18,8 

16,9 - 

17,07 

18,1 - 

18,5 

18,55 - 

19 

18,65 - 

18,95 

18,3 - 

18,6 

 

A avaliação do esquema de grupo, e tal como é evidenciado no Quadro 

5, recaiu na componente técnica (60%), artística (10%) e no empenho e 

dedicação ao longo das aulas (15%). Com uma cotação muito superior às 

restantes, a realização das figuras (componente técnica) era base da 

apresentação dividindo-se no nível da figura, cotação atribuída e análise do 

monte, equilíbrio e desmonte. As diferenças entre os grupos devem-se a dois 

fatores: (1) a cotação máxima apenas seria atribuída se os alunos optassem 

por figuras de nível 3 e (2) a inclusão e realização de 3 elementos de ligação 

distintos por aluno era obrigatória, sendo importante a qualidade de execução 

técnica.  

A componente artística (10%) englobava a postura, criatividade e 

encadeamento lógico, cumprindo-se no respeito pelo tema/subtema e na 

manutenção de uma sequência congruente entre as ideias a apresentar, onde 

a postura era essencial. Inicialmente a atenção dada ao tema e subtemas era 

praticamente nula. A postura era caracterizada pela brincadeira, à semelhança 

do encadeamento lógico que ia sendo deixado de parte. Ao longo das aulas, 

estes aspetos foram sendo enfatizados de forma constante, pelo que as 

classificações obtidas remetem para a preocupação dos grupos em atentar à 

sua inclusão, denotando uma melhoria desta componente ao longo do tempo. 

Contudo, observam-se diferenças relevantes entre os turnos. 

Os dados patentes do Quadro 5 espelham que o desempenho obtido 

pelos grupos foi bastante superior ao esperado, situando-se entre os 15 e os 

17 valores. Todavia, as classificações variam dentro de cada grupo pois apesar 

do trabalho ser realizado no seio do mesmo, parâmetros como o empenho, 
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participação, comportamento e preenchimento das fichas de autoavaliação, 

incluídos na componente da construção do esquema e empenho ao longo das 

aulas, reportam-se à prestação individual, que foi distinta entre os vários 

grupos e os elementos dos mesmos.  

No que se refere ao esquema de turno, este foca-se na componente 

artística (10%) e na construção e empenho ao longo das aulas (5%). Neste 

sentido, o fator que explica a maior variação de resultados é a criatividade 

(articulação do tema/subtemas, música e originalidade) e o cumprimento dos 

prazos (escolha da música e representações parciais).  

4.4.7.2. Aquisição de conhecimentos 

4.4.7.2.1. Acerca do conteúdo 

O dossiê emergiu como um elemento central à organização de todo o 

processo pois continha toda a informação que os alunos precisavam para 

trabalharem em autonomia, desde os objetivos de cada uma das aulas, ao 

aquecimento, às figuras organizadas por níveis, até ao processo de avaliação e 

respetivos critérios. Este valor foi reconhecido pelos alunos:  

“O dossiê ajudou-nos bastante porque foi o nosso guião 

para as aulas. Nós conseguimos perceber mais da 

ginástica acrobática e das figuras que existiam, além de 

nos ajudar nos aquecimentos” (Aluno 5, entrevista focus 

group)   

A partilha dos objetivos de cada uma das sessões, que marcava os 

primeiros minutos de aula - indicar o que iriamos fazer, de que forma e com 

que objetivo, enumerando as metas a atingir e os critérios a alcançar – 

permitia, aos alunos, partir para uma organização autónoma, iniciando o 

aquecimento e a exploração das figuras ou construção dos esquemas. Tudo o 

que era necessário fazer naquele espaço de tempo estava ali, num conjunto de 

folhas organizado em capítulos que pertencia apenas a um grupo de 5 

elementos. Cada grupo tinha o seu dossiê e este auxiliava a prática, tornando-

se um apoio constante na organização e evolução do grupo.  
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“No inicio a maior parte dos colegas não tinha experiência 

na ginástica, então julgo que o dossiê ajudou a orientar-

nos, tanto nas figuras como nos exercícios, privilegiando 

um melhor desempenho e tornando-se um guia, para 

termos um melhor aproveitamento nas aulas.” (Aluno 4, 

entrevista focus group) 

“Conseguimos também saber os vários tipos de figuras e 

os seus graus de dificuldade, o que foi bom para 

desvendarmos aquilo que estamos a fazer, se estamos a 

fazer num grau mais fácil ou num grau mais elevado e 

tentarmos sempre melhorar.” (Aluno 1, entrevista focus 

group) 

O preenchimento do dossiê era uma opção inquestionável para os 

alunos, que o passaram a considerar como um apoio constante durante as 

aulas, e, aos poucos, a avaliação foi sendo também incluída enquanto fator 

basilar à evolução. No global, foi através do dossiê que os alunos 

desenvolveram o conhecimento acerca do conteúdo e se familiarizaram com a 

prática, mais centrada no processo de ensino e na autonomia, 

responsabilidade e compromisso. 

“O dossiê sempre esteve connosco e indicou o que 

tínhamos de fazer a cada aula” (Aluna 3, entrevista focus 

group) 

“Ajudou-nos muito dentro da aula. Deu-nos muitos 

exemplos de figuras e não tínhamos de andar sempre atrás 

da professora por causa de dúvidas que tínhamos. 

Também ajudou bastante na autoavaliação” (Aluna 9, 

entrevista focus group) 

4.4.7.2.2. Acerca do avaliar 

A avaliação foi um processo complexo para os alunos. Uma vez que não 

estavam familiarizados com este tipo de atividade, e na necessidade de se 
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avaliarem a si próprios e aos colegas, o impacto inicial foi tudo menos positivo. 

As reflexões eram vagas e pouco ponderadas. De facto, quando perguntava 

aos alunos o que tinham aprendido, estes reportavam-se às questões 

meramente técnicas de “figuras de pares”, “trios”, deixando de parte as 

dimensões mais sociais como o trabalho em equipa, a cooperação, a 

coordenação e a comunicação. 

O que aprendeste hoje? Pegas e trios (Ficha de 

autoavaliação, aula 2, aluno 15) 

O que aprendeste hoje? Quadras e figuras de 5 elementos 

(Ficha de autoavaliação, aula 3, aluno 14) 

Gradualmente, avaliar tornou-se uma tarefa mais familiar e também a 

componente da heteroavaliação passou a ser levada mais a sério, com a 

inclusão do método do semáforo. Ao trazer para a aula este tipo de reflexão, 

em grupo, não bastava verificar se os colegas cumpriam os critérios, era 

necessária uma argumentação detalhada, atribuindo uma cor e justificando 

essa decisão por escrito. Esta estratégia permitiu que os alunos potenciassem 

a sua capacidade de avaliação, interiorizando que não basta saber atribuir uma 

nota, ou colocar um visto ou uma cruz no caso de cumprimentou ou 

incumprimento dos critérios, pois todas as decisões devem ser 

contextualizadas e justificadas.   

Por este motivo, a reflexão passou a ser vista como uma componente 

essencial. O conhecimento dos alunos foi melhorando ao longo das sessões, 

quer em termos de compreensão da modalidade de ginástica acrobática e dos 

aspetos a ela subjacentes, como da capacidade de avaliar os colegas e a si 

mesmo, o que se repercutiu na importância cada vez mais notória que foi dada 

a este princípio.   

“O dossiê também nos ajudou a refletir sobre cada aula. 

Este incluía um capitulo em que podíamos dizer o que 

tínhamos aprendido nessa aula e o que teríamos de 

melhorar na próxima e isso ajudou-nos a refletir sobre o 
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que podíamos sempre melhorar.” (Aluna 3, entrevista focus 

group) 

4.4.7.2.3. Acerca do trabalhar em equipa 

Num momento inicial, e apesar dos alunos estarem reunidos em grupos 

de trabalho formados por eles, o trabalho de equipa era uma postura distante. 

Cada aluno tentava trabalhar de forma isolada ou com os elementos do grupo 

com quem tinha mais proximidade, não existindo assim um verdadeiro trabalho 

de equipa.  

“Acho que ao início não existia confiança porque a maior 

parte das pessoas tinha medo de executar algumas figuras 

devido à falta de confiança no parceiro” (Aluno 1, entrevista 

focus group) 

“Ao início foi um pouco difícil entregar-me totalmente ao 

projeto porque tinha medo de ser pegada” (Aluna 9, 

entrevista focus group) 

“Acho que a confiança de algumas pessoas para com os 

colegas devia ser maior, porque quando estávamos a 

tentar realizar as figuras, muitos colegas tinham medo” 

(Aluno 7, entrevista focus group) 

Associada a uma reflexão cada vez mais balizada e práticas desafiantes, 

os grupos perceberam que tinham de trabalhar em equipa para superar as 

dificuldades evidenciadas e a confiança tomou lugar. Gradualmente, e 

associados à construção do esquema de turno, onde estavam envolvidos um 

maior número de alunos, estes valores surgiram enquanto aprendizagens 

contextualizadas. De facto, a transição do esquema de grupo para o esquema 

de turno tornou-se mais complexa do que imaginava à partida. Muitos alunos 

manifestavam ideias distintas, conceções diversas e posturas diferenciadas. 

Pela necessidade de trabalhar em equipa e confiar nos colegas, o foco para 

aquilo que tinha falhado começou a ser mais objetivo e os alunos passaram a 

associar estes valores aos desejos de melhoria.  
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O que aprendeste hoje? Trabalhar em equipa e cooperar 

com a turma (Ficha de autoavaliação, aula 5, aluno 14) 

O que aprendeste hoje? Trabalho de equipa e coordenação 

(Ficha de autoavaliação, aula 5, aluno 15) 

 No final, os alunos perceberam que se não trabalhassem em equipa não 

conseguiriam ultrapassar os desafios propostos e foi exatamente essa 

necessidade que os levou a considerarem este valor no seio das aulas e 

enquanto componente mais relevante do processo de ensino, ligada à evolução 

e crescimento da turma.  

 “Acho que estas aulas serviram para aprendermos a 

trabalhar em equipa” (Aula 11, entrevista focus group) 

 “Eu já tinha tido ginástica acrobática antes, mas nunca 

com tanta complexidade e percebi que conseguimos fazer 

coisas que nós nem tínhamos ideia.” (Aluno 8, entrevista 

focus group) 

4.4.7.3. Envolvimento e participação 

O primeiro confronto com a ginástica acrobática não foi muito positivo. 

Os alunos ficaram reticentes com a modalidade e foram vários os pedidos para 

mudar esta opção. Contudo, quando foi apresentada a organização da unidade 

didática e revelado que esta iria organizar-se segundo os princípios da AFL, a 

reação alterou-se quase que num ápice. Sem saber em que consistia este 

modelo, expliquei, ponto por ponto, como tudo iria funcionar e pela primeira vez 

senti algum retorno ao entusiasmo e expectativas que tinha relativamente a 

esta metodologia.  

“O turno 1 ficou bastante surpreendido pela forma como as 

aulas iriam funcionar e quando lhes disse que o esquema 

global iria ser apresentado na expocolgaia (evento anual 

onde todos os cursos mostram aos futuros alunos a sua 

oferta educativa), eles não sabiam onde se haviam de 

meter!” (Diário da professora 13, 18 de janeiro) 
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 O mais surpreendente, para mim, foi a diferença entre os turnos. 

Abordar ginástica acrobática aos dois turnos foi como ter duas turmas 

diferentes. De facto, a reação perante este modelo, ainda que dentro da 

mesma turma, foi distinta e o modo como os alunos assumiram este projeto 

também.  

“Foi para mim surpreendente denotar as diferenças entre 

cada um dos turnos. Apesar de serem da mesma turma, os 

grupos de alunos caracterizam-se pelas suas 

particularidades e formas de trabalhar distintas e 

singulares, levando-me a adaptar a minha forma de agir 

perante ambos. Como tenho apenas uma turma nunca 

tinha conseguido ter noção desta perspetiva. Enquanto na 

semana passada falei para os alunos de forma global e 

todos trabalhavam autonomamente, desta vez tive de 

repetir várias vezes o propósito das atividades e chamar à 

atenção para o compromisso que lhes estava inerente, 

atuando em cada um dos três grupos formados de forma 

distinta, a ritmos igualmente distantes.” (Diário da 

professora 14, 25 de janeiro) 

O turno 2 era mais dependente da minha intervenção. O desconhecimento 

que tinham da modalidade e a reticência perante este método de ensino, levou 

a que tivesse de adaptar a minha forma de atuar. Se por um lado era difícil 

perceber o que era a AFL e como seria implementada, por outro, os conceitos 

base tiveram de ser ensinados de raiz. A comparação entre os turnos era 

inevitável nas reflexões. 

“Sinto uma diferença gigante entre o turno 1 e o turno 2 em 

termos de entrega, criatividade e organização. Na semana 

transata, dei exatamente a mesma aula ao turno 1 e 

tivemos tempo de fazer tudo, estavam sempre bem 

organizados, motivados dentro do objetivo e preparados 

para enfrentar os desafios. Esta semana, apesar do grupo 
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ter colaborado, como é de costume, e estar interessado em 

cumprir as metas propostas, a entrega foi diferente pois 

pareciam “perdidos” no meio dos temas, propósitos e 

apresentações.” (Diário da professora 18, 22 de fevereiro) 

Com apenas seis aulas, e apesar das diferenças manifestadas, o dossiê 

foi o ponto de partida para o envolvimento de ambos os turnos, mostrando aos 

alunos o caminho a seguir, mas deixando que eles o percorressem de forma 

autónoma. Comprometidos com o grupo e com os objetivos, os alunos 

reconheceram que a utilização do dossiê tornou mais fácil identificar um 

propósito para cada uma das tarefas que faziam.  

“(…) conseguiu-nos mostrar os pontos que tínhamos de 

evoluir e aquilo que tínhamos de melhorar, incluindo ainda 

os exercícios, bem explicados e as figuras que foram 

essenciais na construção do esquema” (Aluna 11, 

entrevista focus group) 

Com os critérios definidos e partilhados e os alunos envolvidos numa 

missão comum, o trabalho isolado deu ligar a um espirito de equipa, que 

embora ainda pouco solidificado, foi reconhecido como uma aprendizagem 

relevante no reportório dos alunos.  

“(…) a partir deste método de ensino, conseguimos estar 

mais unidos e perceber as dificuldades que cada um tem e 

dessa forma trabalhar a cooperação e a entreajuda.” (Aluno 

5, entrevista focus group) 

“Considero que estas aulas nos ajudaram a trabalhar a 

equipa, a perceber melhor como constituir um esquema de 

ginástica e a organizarmo-nos para cumprir um objetivo 

comum” (Aluna 11, entrevista focus group) 

No entanto, quando passamos para o esquema de turno, a dinâmica 

teve de ser trabalhada. Num conjunto de 15 alunos e numa turma com relações 

bem definidas e vincadas, pela existência de grupos de proximidade, a união 
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não era a palavra mais propínqua. Considero que foi exatamente neste sentido 

que o processo de AFL ganhou asas. Ao implicar o trabalho no seio de um 

turno e uma apresentação que iria ser exposta perante os restantes alunos da 

escola, a necessidade de cooperar e trabalhar em equipa não podia ficar de 

fora e foi exatamente esse processo de crescimento e evolução que observo 

com maior destaque.  

“A dinâmica de grupo teve de ser trabalhada porque havia 

sempre momentos em que queríamos brincar e deveríamos 

de estar concentrados. No final acabamos por cumprir os 

objetivos, mas, para isso, existiu um grande trabalho de 

equipa que teve de ser desenvolvido” (Aluna 3, entrevista 

focus group) 

“Inicialmente a organização foi um pouco confusa, mas 

com a comunicação que fomos desenvolvendo acabou por 

se tornar mais fácil.” (Aluna 10, entrevista focus group) 

Do ponto de vista da participação e colaboração, os maiores desafios 

foram aprender a lidar com personalidades distintas, ser capaz de ouvir, 

comunicar entre todos e organizar um grupo considerado grande, respeitando o 

tema, subtemas e diretrizes da avaliação. Aula após aula eram vários os 

pedidos de socorro por parte dos alunos mais empenhados para com aqueles 

que não estavam a cumprir os propósitos desta metodologia. O medo não era 

ter má nota na apresentação ou não conseguir entregar tudo a tempo. Percebi 

que o maior dos receios dos alunos era falhar perante uma plateia tão 

conhecida que eram os restantes alunos da EC. Sabia o quão difícil estava a 

ser este processo de organização e comunicação entre todos, mas considerei 

importante que os alunos aprendessem sozinhos a superar estas dificuldades.  

“Considero que foi uma boa experiência para 

experimentarmos coisas novas que nunca tínhamos 

abordado e para nos ajudar na interação e confiança com 

outras pessoas.” (Aluno 12, entrevista focus group) 
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 “Aprender a lidar com algumas personalidades, com quem 

não mantínhamos uma relação tão próxima, e conseguir 

trabalhar em equipa apesar dessas adversidades foi muito 

importante para nós” (Aluna 6, entrevista focus group) 

A participação dos alunos nunca foi um entrave na aplicação desta 

metodologia. Ao centrar o processo neles e ao atribuir-lhes responsabilidades, 

sentiam-se integrados e incluídos. Mesmo os alunos mais rebeldes, sabiam 

distinguir os momentos de trabalho dos momentos de lazer, refletindo sobre o 

facto de se estarem a divertir, mesmo dentro do contexto de aula. Assim sendo, 

o envolvimento foi uma constante ao longo da unidade de ensino. Através das 

apresentações e da participação na avaliação dos colegas, o clima foi 

melhorando e a entrega também.  

“Ao sentir que são responsáveis pela sua própria evolução 

e ao prestar contas aos professores e à turma, através das 

apresentações constantes, os alunos têm vindo a mostrar-

se capazes de assumir o controlo da sessão, ao contrário 

do que tinha verificado noutras modalidades.” (Diário da 

professora 17, 15 de fevereiro) 

“Todos, sem exceção, se encontram envolvidos e 

integrados, não havendo por isso tantos comportamentos 

desviantes como aqueles que seriam esperados.” (Diário 

da professora 19, 22 de fevereiro) 

Depois da aplicação da AFL senti uma turma mais unida, mais coesa. A 

competitividade excessiva que os caracterizava no inicio do ano letivo foi sendo 

ultrapassada e apesar de ainda existirem confrontos entre os alunos e alguns 

desentendimentos, hoje eles são capazes de trabalhar em equipa e ajudar os 

colegas, independentemente das suas capacidades e dificuldades. 

“Aprendemos a confiar nos nossos colegas, a colaborar 

com eles e a trabalhar em equipa.” (Aluna 6, entrevista 

focus group) 
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“Aprendemos a tolerar os erros dos outros e a aceitar que 

cada um tem capacidades diferentes, por isso, a cooperar e 

a trabalhar em equipa (…) Eu atribuo um 18 porque acho 

que apesar dessas adversidades conseguimos chegar ao 

fim e ter uma boa apresentação e julgo que todos nós 

retiramos algo positivo destas aulas. Mesmo que 

inicialmente andássemos um pouso perdidos, por ser algo 

diferente, e por não termos confiança nos colegas, 

considero que chegamos ao fim e isso mudou porque 

conseguimos confiar uns nos outros e melhorar estes 

aspetos aula após aula.” (Aluno 4, entrevista focus group) 

“De 0 a 20 eu dou um 16 e julgo que a palavra que melhor 

define esta experiência é evolução, porque muitos de nós 

nunca tinham tido qualquer experiência em ginástica, nem 

nos sentíamos atraídos pela modalidade e com tudo isto 

observamos uma evolução gigante, quer em termos de 

confiança e dinâmica da turma, como na aprendizagem.” 

(Aluna 9, entrevista focus group) 

4.4.7.4. Transformação e envolvimento como 

professora 

Os objetivos começavam a ser atingidos e à medida que as aulas 

passavam sentia-me cada vez mais distante daquela professora que tinha sido 

em tempos. Estava mais aberta, mais recetiva, no fundo mudada por esta 

metodologia e pelos resultados que estava a alcançar com ela. Não era só em 

mim que via espelhado este sentimento de mudança. Gradualmente a união 

começou a ser escrita no nosso dicionário, letra por letra. Tanto minha para 

com os alunos, como dos alunos para comigo e entre eles próprios, estávamos 

unidos e envolvidos com a AFL e com a ginástica acrobática. 

“Deixei de ser a “líder” que toma todas as decisões, e 

permiti que os alunos o fizessem, isto é, que chegassem 

com ideias, músicas… sentia-me mais uma colega de 
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trabalho porque estava lá apenas para os orientar e eles 

contribuíram e continuam a contribuir tanto como eu para 

que dê certo.” (Diário da professora 19, 01 de março) 

“A maior aprendizagem que a turma retirou até agora foi o 

trabalho de equipa (…) Isto para mim é realmente incrível e 

já faz valer a pena todo o processo.” (Diário da professora 

18, 22 de fevereiro) 

    “União é a palavra” (Aluna 3, entrevista focus group) 

Comecei a perceber o quanto eu estava envolvida também em todo este 

processo e como a falha de um era realmente a falha de todos porque eu 

própria sentia e vivia os fracassos com eles. As aprendizagens saíram do plano 

físico e a forma como os alunos cresceram enquanto pessoas com este 

projeto, faz-me perceber o quanto estavam envolvidos e o quanto a minha 

postura tinha sido transformada devido a este envolvimento. 

“É ótimo ver que uma modalidade que inicialmente todos 

encararam com desdém e indiferença, é agora uma 

preocupação e um gosto implementado. Os sentimentos 

fluem naturalmente e a entrega e dedicação dos alunos 

mostra o quanto valeu a pena implementar este modelo e 

os resultados que dele resultaram: alunos empenhados, 

dedicados, envolvidos a 100%.” (Diário da professora 23, 5 

de abril) 

A reflexão assume um papel importante neste parâmetro. Assisti a um 

crescimento notório desde a primeira aula para a última, tanto em termos 

pessoais, como profissionais. Só quando refletimos sobre este processo em 

conjunto é que percebemos o impacto que teve na melhoria da dinâmica da 

turma, bem como do clima de aula e aprendizagem, numa palavra 

avassaladora: evolução. 

 “No final pude assistir a três apresentações que me 

deixaram de boca aberta, cada uma à sua maneira. Fruto 
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do esforço de cada grupo, do ultrapassar das barreiras 

impostas e do atingir das metas propostas, não conseguia 

deixar de sorrir e sentir-me orgulhosa por estes feitos (…)” 

(Diário da professora 19, 1 de março) 

4.4.8. Discussão dos Resultados  

O culminar da aprendizagem foi bastante superior ao esperado, variando 

entre os 17 e os 19 valores. Em termos motores, apesar de ter obtido 

resultados finais tão elevados, estes nunca se reportam apenas ao produto 

final, englobando todo o empenho, participação, comportamento e 

cumprimento das tarefas propostas ao longo das seis aulas. Alguns 

professores continuam a centrar-se no resultado. Contudo, hoje em dia há cada 

vez mais a preocupação de considerar o processo pelo qual o aluno se orienta 

no atingir de um objetivo (Wiliam, 2011). Não importa mais dar uma nota a uma 

execução tecnicamente perfeita se não é tido em conta todo o processo de 

aprendizagem. Assim, e seguindo esta lógica de ideias, os resultados tiveram 

como base a avaliação formativa, realizada ao longo das aulas, e a avaliação 

sumativa, onde se concentraram as apresentações do esquema de turno e 

grupo.  

Não obstante às grandes diferenças entre os turnos, os resultados 

acabaram por ser semelhantes. A dependência do turno 2 face à minha 

presença e intervenção era compensada por um melhor comportamento global. 

O primeiro turno era sem dúvida mais criativo e independente, as ideias 

surgiam de forma sequencial e fluida. Todavia, por vezes brincavam de mais e 

as tarefas eram deixadas de parte. Por este motivo, é possível observar os 

melhores resultados do turno 1 na componente artística, mas do turno 2 no 

empenho e participação ao longo das aulas, obtendo uma classificação final 

bastante semelhante.  

É curioso perceber que a aplicação desta metodologia e o desempenho 

por alunos pode variar tanto dentro da mesma turma. Tal como refere William 

(2011), cada disciplina é diferente e por isso merece uma abordagem 

igualmente distinta. No entanto, e neste caso, a especificidade é mais relevante 

porque dentro da mesma turma há diferenças nítidas entre os turnos e em 
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particular entre os alunos, urgindo a necessidade de atentar a estas diferenças, 

para que todos pudessem ter as mesmas oportunidades de sucesso. Em 

termos de empenho, participação e comportamento observam-se variações 

que influenciam as notas finais, mostrando a necessidade de ir de encontro à 

aprendizagem do aluno de forma individual (MacPhail & Halbert, 2010). Na 

verdade, todos os alunos apresentam expectativas, capacidades e 

necessidades distintas e estes fatores devem ser considerados quando 

pensamos o ensino.  

Foi difícil para mim conceber esta unidade didática, pois à semelhança 

dos alunos também eu fiquei reticente. Não sabia como considerar as 

individualidades referidas e como poderia balizar a aprendizagem, pelo que 

houve todo um processo de reconhecimento da metodologia, princípios, 

estratégias e formas de aplicação da AFL. 

Quando comuniquei aos alunos que o período seria dedicado à ginástica 

acrobática vi desde logo as reações negativas de descontentamento, 

desmotivação e afastamento face a esta modalidade. A ideia de que a ginástica 

acrobática está associada às meninas e que não era interessante nem 

desafiadora prevalecia, tal como foi evidenciado no estudo de Garret e Wrench 

(2018). De facto, muitos dos sentimentos que vivenciei na aplicação deste 

modelo foram de encontro à investigação de Garret e Wrench (2018), tais como 

o medo de dar demasiada autonomia à turma e perder o seu controlo e a 

incapacidade de não conseguir alterar aquelas reações de descontentando e 

perder a ligação que tinha com os alunos. Sabia que queria abordar ginástica 

acrobática, mas sabia também que tinha de apelar à diferença, daí a 

necessidade de redefinir a tática de jogo. Já não bastava aquilo que tinha e 

precisava de algo distinto, caso contrário, os alunos não se envolveriam 

ativamente. O jogo estava empatado até este momento, porque por um lado eu 

tinha conseguido conquistar os alunos, mas ao mesmo tempo não sentia ainda 

que tinha causado um impacto suficientemente marcante na vida deles. 

Quando surgiu a AFL fez-se um clique.  

A partir da primeira aula vi uma reação completamente diferente na cara 

dos alunos e o facto de cada um ter a sua função dentro de um grupo, 
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mostrando o trabalho realizado no final de cada aula, mudou a postura da 

turma. Tentei dar um sentido objetivo à aprendizagem e a existência de um 

tema espelha esse critério. Nunca pensei que os alunos pudessem fazer algo 

tão criativo e o facto de os ver empenhados para que ficasse bem, unidos para 

acabar a coreografia e preocupados em ouvir a opinião dos colegas, fez-me 

refletir sobre como estavam envolvidos.  A AFL tem vindo a ser associada a um 

meio para melhorar a aprendizagem dos alunos (Wiliam, 2011) e a forma como 

a turma participou e se envolveu neste projeto reflete isso mesmo.  

 Quando deixei de ser a professora e passei a ser vista como o apoio no 

atingir dos propósitos da aula, as ideias começaram a florescer e os alunos 

começaram a procurar a ginástica acrobática fora do contexto de sala de aula, 

trazendo ideias, músicas e a organização das figuras. Tal como no estudo no 

Garret e Wrench (2018) deixei de ser eu a dizer “hoje vamos fazer isto” para 

serem os alunos a questionar “podemos tentar desta maneira?”, “e se fosse 

assim?”, referenciando, mais uma vez, o envolvimento que estava inerente à 

prática e à aplicação dos princípios da AFL.  

As perguntas começaram a ser mais especificas e a terminologia usada 

também. Base, intermédio, volante, pares, trios, figuras de 5 elementos, 

esquema de grupo, esquema de turno, monte, desmonte, equilíbrio, 

autoavaliação, heteroavaliação… O conhecimento estava lá e com ele mais um 

objetivo tinha sido cumprido. A avaliação passou a fazer parte das rotinas da 

aula de forma automática e os alunos conferiram importância a estes 

momentos como forma de balizarem a sua aprendizagem e se manterem em 

constante evolução. 

Segundo MacPhail & Halbert (2010), alunos envolvidos são alunos mais 

capazes e o uso de metodologias centradas no aluno, onde este pode assumir 

e construir a sua própria aprendizagem, sobem um patamar no ensino, 

elevando o poder da EF na construção da cidadania. A meu ver, a maior 

aprendizagem que eu, enquanto professora estagiária, e os alunos, retiramos 

deste modelo foi o trabalho de equipa, observando uma enorme transformação 

na minha conceção do que é ser professora. Na resposta às perguntas, onde 

estou, onde vou e o que fazer para lá chegar (Chappuis, 2005), ninguém podia 
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tomar uma decisão sozinho e acabei por assumir uma postura orientadora 

neste sentido, contrariando a atitude controladora que me caracterizava num 

momento inicial. 

A excessiva competitividade negativa da turma passou a ser 

ultrapassada e os grupos acabavam por se ajudar mutuamente. Quando passei 

do esquema de grupo para o esquema de turno, foi difícil transmitir os valores à 

turma. Optei sempre por observar a reação dos alunos e a forma como 

ultrapassavam os desafios e as dificuldades. Gradualmente, eles foram 

percebendo que precisavam uns dos outros para conseguir preparar e treinar a 

prestação e começaram a fazer cedências entre os momentos de brincadeira e 

de foco, de organização e decisão, de apresentação e avaliação. A 

comunicação foi a palavra chave a o aprender a lidar com personalidades 

distintas foi uma aprendizagem relevante que os alunos retiraram para a vida 

pessoal, social e profissional. A união passou a designar-se o grito de força e 

tudo ia de encontro àquilo que tinha traçado inicialmente.  

Tudo isto apenas foi possível graças à AFL e aos princípios por ela 

delineados. Todas as aulas começavam pela partilha das intenções de 

aprendizagem informando os alunos sobre o que íamos fazer e porquê, o que 

determinaria o atingir das metas propostas e os critérios de sucesso 

associados às mesmas. Após delegar a organização das tarefas aos alunos, 

passava por eles optar pelas estratégias mais convenientes e traçar o caminho 

a percorrer, de forma totalmente autónoma.  

De acordo com MacPhail e Halbert (2010), os princípios base da AFL 

são a partilha das intenções de aprendizagem com os alunos, a partilha dos 

critérios de sucesso, o envolvimento dos alunos na sua própria avaliação e na 

dos colegas e a emissão de feedback que permita a evolução. Depois de 

cumpridos os dois primeiros princípios, no momento inicial da sessão, era 

necessário ir de encontro aos restantes, emitindo feedbacks e incluindo os 

alunos na avaliação. O intuito não era tomar as decisões por eles, uma vez que 

já tinha ultrapassado esta postura autocrática, nem me ver como a responsável 

pelo desenvolvimento de competências, mas sim ser uma mediadora, criando 

condições para que os alunos pudessem construir a sua própria aprendizagem 
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(Larivee, 2008). Ao incluir a avaliação em todas as aulas permiti que os alunos 

fossem capazes de fazer uma introspeção das suas competências e 

identificassem as mais valias e alvos de melhoria, aprendendo a situar a sua 

prestação. Deixei de querer assumir o controlo sobre todas as variantes que 

influenciavam a aula, e comecei a colocar nos alunos essa responsabilidade.  

À medida que ia avançando no processo de ensino percebi o quão reais 

eram aquelas três questões e o sentido que faziam na lógica desta 

metodologia. 

Sobre a primeira pergunta, onde quero ir era o ponto de partida para o 

desvendar da estratégia delineada. Ao dar uma visão clara e compreensível 

sobre a meta a atingir, a apresentação de grupo perante a turma e a de turno 

perante a EC, foi o mote que permitiu que os alunos percebessem a 

importância e o propósito das aulas que se seguiram e da metodologia 

implementada. Segundo Chappuis (2005), a demonstração de bons e maus 

exemplos é também uma estratégia incluída nesta questão. Fornecer aos 

alunos a visão sobre uma boa e uma má prestação, permite que eles 

identifiquem mais facilmente as suas próprias fraquezas, melhorando o seu 

entendimento de qualidade, o que se torna essencial no processo de avaliação.  

Depois das metas serem conhecidas por todos, importou saber o nível 

inicial dos alunos, para que pudessem traçar o caminho a percorrer. Foi aqui 

que entraram o feedback e a avaliação constante. O objetivo de ambas as 

componentes foi sempre balizar a aprendizagem, estabelecendo a distância 

entre o momento inicial e as metas previamente definidas. Leirhaug e 

Annerstedt (2016), ao entenderem a AFL como uma avaliação realizada com o 

intuito de apoiar e promover a aprendizagem, encontram no feedback o fio 

condutor da mesma na medida em que permite ir de encontro às necessidades 

particulares dos alunos. Assim sendo, é essencial que o feedback seja o mais 

objetivo possível, respondendo a uma necessidade momentânea de um aluno 

ou grupo. De acordo com Chng e Lund (2018), o feedback deve ser individual. 

Contudo, torna-se difícil fornecer um feedback diferenciado a cada um dos 

trinta alunos da turma, pelo que o trabalho em grupos pode ser a solução para 

esta dificuldade. Durante as aulas, a maior parte dos feedbacks eram 
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direcionados para o grupo e apesar de por vezes serem necessários feedbacks 

individuais, os mesmos acabavam por ser interiorizados por todos os 

elementos de forma quase instantânea. Julgo que o que resultou melhor 

durante a unidade de ensino foi evidenciar o que estava mal e como fazer bem. 

Nas primeiras aulas reportava-me apenas ao que estava mal e não observava 

qualquer mudança na execução dos alunos, pelo que a estratégia passou por 

associar ao feedback descritivo, a prescrição, no sentido da realização correta. 

Ao criar uma imagem mental nos alunos, melhorava os seus entendimentos de 

qualidade, interiorizando o nível real face ao de referência e a forma de 

ultrapassar este intervalo (Wiliam, 2011). 

No que se refere à questão o que fazer para lá chegar, foi talvez a mais 

difícil e onde foi mais necessária a minha intervenção. O feedback e a 

avaliação não têm qualquer impacto na melhoria se não tiverem em conta o 

nível onde o aluno quer chegar e a forma de traçar o caminho neste sentido. Ao 

dar a conhecer aos alunos as metas de aprendizagem e a forma de as 

alcançar, torna-se mais fácil encorajá-los a ultrapassar as dificuldades 

evidenciadas e a superar a lacuna existente entre o nível real e o ideal 

(Chappuis, 2005). O mesmo autor assenta esta questão em três estratégias: 

focar um aspeto de cada vez, deixar os alunos evoluírem antes de avaliar e 

encorajar a reflexão e a partilha das aprendizagens. Na minha experiência, 

todos estes aspetos foram essenciais. Todavia, o mais importante foi a reflexão 

e a partilha. Dentro do grupo, a reflexão fez parte de todas as aulas, mas foi na 

elaboração do esquema de turno que assumiu contornos superiores. Ao aplicar 

a metodologia de avaliação do semáforo, cada grupo tinha de atribuir uma cor 

à prestação global, onde também estava presente, e argumentar essa decisão. 

Após a partilha, no final da sessão, eram delineadas as estratégias de melhoria 

que serviriam de base para a próxima aula. Foi assim que a comunicação foi 

sendo posta em evidência, que a união surgiu e que o trabalho de equipa se 

tornou a nossa maior aprendizagem.  

Aos poucos percebi que em conjunto eramos uma equipa e mais um 

objetivo tinha sido cumprido. A participação e envolvimento dos alunos foi o 

que permitiu esta grande evolução e aprendizagem e eu própria me senti 
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incluída neste clima, pelas mudanças que observei em mim e pelo orgulho que 

planava quando apresentamos as coreografias aos restantes alunos. A 

preocupação de fazerem uma boa prestação e a dedicação que ofereceram à 

sua preparação emergiu um conjunto de valores essenciais e numa experiência 

que levarão consigo nos próximos anos letivos. Na perspetiva de Chappuis 

(2005), para ampliar a avaliação formativa e envolver os alunos na tomada de 

decisão, é necessário dar-lhes as oportunidades e estruturas que necessitam, 

para que eles sejam capazes de o fazer. Esta metodologia foi avassaladora 

neste sentido e deu-nos a todos uma nova visão do ensino. Cheguei ao fim não 

a avaliar com novos olhos, mas sim a ver o ensino com novos olhos, numa 

tática de jogo completamente redefinida. 

4.4.9. Conclusões  

O estudo teve como principal objetivo avaliar o impacto da aplicação dos 

princípios da AFL na aprendizagem dos alunos.  

Em termos de desempenho motor, os resultados obtidos foram bastante 

superiores ao esperado. Os alunos alcançaram classificações entre os 17 e os 

19 valores, denotando uma performance acima da média das restantes 

modalidades e esquemas construídos muito criativos, originais e apelativos.  

No que concerne ao conhecimento, alguns alunos nunca tinham tido 

ginástica acrobática e os que tinham experienciado esta modalidade referiram 

que nunca a tinham vivenciado com tanta complexidade. Gradualmente os 

conteúdos foram-se tornando mais familiares e o dicionário dos alunos ficou 

preenchido com os conhecimentos adquiridos, espelhando-se em diálogos e 

reflexões mais específicas, saindo da mera execução técnica e englobando 

princípios sociais e valorativos, como é o caso do trabalho de equipa, 

cooperação, coordenação e comunicação. A preocupação em cumprir as 

funções na montagem das figuras era global e aos poucos a cultura desportiva 

da turma viu-se incrementada, bem como a capacidade de avaliar a sua própria 

prestação e a dos colegas, através da auto e heteroavaliação. De facto, a 

avaliação fundou-se enquanto principio orientador da evolução e o trabalho de 

equipa era a condição essencial para atingir os objetivos propostos. 
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Relativamente à participação e envolvimento, foi talvez a conquista mais 

significativa no decorrer da aplicação da unidade de ensino. Os alunos e a 

turma, enquanto grupo, reagiram muito bem a esta metodologia observando-se 

uma melhoria substancial da comunicação, organização, trabalho de equipa, 

união, cooperação, respeito e confiança nos dois turnos, trespassando estes 

ideais para as restantes modalidades. Por este motivo, houve um impacto 

notável na melhoria do clima e dinâmica da turma.  

De uma forma geral, este foi um processo muito importante para mim 

enquanto professora estagiária. A conceção e a forma de percecionar o ensino, 

bem como a noção de professora ganharam um novo significado e acabei por 

moldar a minha intervenção a algumas destas diretrizes. Com isto pretendo 

dizer que nunca tinha pensado na ideia de incluir os alunos e deixá-los tomar 

parte ativa da aula. Falamos vezes sem conta sobre esta conceção no decorrer 

das aulas teóricas, durante a formação na faculdade, mas nunca tinha estado 

tão perto da aplicação prática destes princípios. O modo como estruturava o 

ensino, muito centrado em mim ao nível da construção e da transmissão de 

conhecimentos, não me permitia atingir estas correntes centradas no aluno. 

Antigamente não se ponderava a AFL e quando se começou a falar deste tema 

houve a necessidade de vê-la com novos olhos, encarando o papel que podia 

ter na melhoria do desempenho dos alunos (Leirhaug & Annerstedt, 2016). 

Depois desta experiência, termino não só a ver a AFL com novos olhos, mas a 

encontrar aquilo que me faltava enquanto professora.  

A AFL trouxe um valor formativo importante neste sentido pois permitiu 

que todos crescêssemos e evoluíssemos não só dentro da modalidade, como 

também do ponto de vista pessoal, social e profissional. Contudo, perante as 

mais valias encontradas, existem algumas limitações a este estudo. Uma vez 

que foi aplicado numa turma de desporto, já por sinal bastante capacitada do 

ponto de vista motor e dedicados para com a prática desportiva, não pode ser 

extrapolada na íntegra para outras realidades. Outro aspeto a acrescentar é a 

natureza experimental deste projeto. Sendo a primeira vez que apliquei a 

presente metodologia, há sempre risco de errar. Além disso a natureza dos 
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instrumentos é subjetiva e a sua interpretação vai muito de encontro ao que 

experienciei enquanto professora da turma. 

Como forma de balizar a importância deste projeto naquilo que é a 

minha conceção de ser professora e de modo a explanar a vitalidade dos 

princípios por ele enumerados na minha busca pela luz do saber, termino com 

uma conclusão diferente. Julgo que não há melhor forma de demonstrar, em 

tom de resumo, as linhas orientadoras desta nova tática de jogo, do que 

através das linhas poéticas deste pequeno texto.  

Pergunto-me onde estou 

O professor tem que ajudar 

Ao partilhar os objetivos 

Sei onde quero chegar 

Surge uma nova questão 

Como vou até lá? 

Mais uma vez a cooperação 

É a resposta a dar 

Lado a lado com a autonomia 

E a responsabilidade também 

O feedback é o guia 

Só ou com alguém 

O caminho faz-se longo 

A equipa é o principal 

Ao refletir sobre o que sei 

Deixa de ser algo normal 

Necessito de conhecer os critérios  

Careço de saber avaliar 

Com o apoio do professor 

Posso finalmente sonhar 

Tenho tudo o que preciso 

Como me posso envolver? 
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Na avaliação para a aprendizagem 

A chave é aprender 

(NE Colégio de Gaia) 
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4.5. 3º set: mudança de campo (3º nível de realização) 

Ganhei o sorteio e comecei o jogo a servir. Repletos de incerteza os 

serviços apontavam para o meio do campo, não causando grande dificuldade. 

Cheguei ao fim do 2º set com um empate, mas os prognósticos mantinham-se 

reservados, pois não se sabia ainda quem ia vencer o jogo. Deu-se a 

reviravolta e através da AFL ganhei a vantagem que precisava. Neste capitulo 

entro finalmente no 3º set, o último do jogo, contente por ter conseguido a 

vantagem ao intervalo, mudo de campo. É tempo de respirar. O jogo vai longo, 

o cansaço pesa, mas nada me faz desistir. Contemplo a minha transição do 

primeiro dia até hoje e a forma como me revejo neste momento é em tudo 

distante àquela que tomava conta de mim quando entrei na EC e quando 

lecionei as primeiras aulas. As metodologias centradas no aluno conduziram-

me a uma nova forma de ver o ensino e foi esta transição que me trouxe a 

vantagem que procurava, na busca da minha realização plena e de uma vitória 

esperada.  

4.5.1. 3ª fase da época desportiva 

4.5.1.1.  Os conteúdos técnico-táticos 

O terceiro período, apesar de ser o mais curto, foi talvez o mais exigente. 

Com apenas sete semanas de aulas, a expocolgaia e uma preocupação cada 

vez mais constante, o relatório de estágio, o caos instalou-se repentinamente.  

As modalidades abordadas foram o futebol, a ginástica (salto ao eixo e 

entre-mãos) e o kin-ball, sendo o foco central o futebol. O futebol era a 

modalidade que mais temia abordar. Quando os alunos me perguntavam 

quando iria lecionar futebol, apontava sempre o terceiro período, por um lado 

devido às condições climatéricas, por outro pois precisava de tempo para me 

preparar para esta modalidade. Numa turma onde a grande maioria dos alunos 

praticava futebol, era difícil para mim pensar em transmitir-lhes algo que 

acrescentasse conhecimento à panóplia de experiências que já tinham 

vivenciado neste âmbito. Sei que me tornei uma pessoa diferente, porque 

quando chegou o momento de lecionar futebol, não senti qualquer receio. 

Estava preparada, não só para abordar a modalidade, mas para ultrapassar os 
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desafios impostos pela profissão. Mais uma vez apostei nas metodologias 

centradas no aluno, e ao manter aquela postura democrática que desenvolvi 

com este ano de estágio, aprendi tanto com os alunos como eles comigo.  

O planeamento seguiu os contornos de basquetebol e com seis grupos de 

trabalho formados pelos alunos, cada equipa estava responsável por lecionar 

uma aula de acordo com os conteúdos que estabeleci.  

Planear como abordaria corfebol demorou dias, com basquetebol foi 

complexo pensar e organizar todo este processo de prática pedagógica dos 

alunos para com os colegas, em futebol, numa tarde tudo estava delineado. 

Esta facilidade caracteriza perfeitamente o quanto o processo de planeamento 

se tornou mais simples no decorrer do estágio. A avaliação, agora repartida 

pelas aulas destinadas à unidade de ensino, focavam todo o processo de 

envolvimento, dedicação, participação, cumprimento das tarefas propostas e só 

por fim a componente técnica e tática. Na ideia de Penney et al. (2009), a 

avaliação deve focar a aprendizagem, concretizando o ato avaliativo na análise 

do que foi abordado ao longo das aulas. Segundo os mesmos autores, a 

avaliação tradicional, focada no produto, deixou de fazer sentido, emergindo 

uma análise do processo de ensino, que considera o que foi aprendido, de que 

forma e a progressão do individuo ao longo do tempo. 

A par com o futebol, a ginástica e o kin-ball ocuparam as quatro aulas 

disponíveis, ficando destinadas duas sessões a cada um dos turnos. 

Inicialmente a opção seria o badminton, mas sem material que possibilitasse a 

sua abordagem, acabei por adaptar o planeamento anual. Com a ajuda do PC, 

aproximei-me mais uma vez da ginástica, complementando todos os conteúdos 

que já tinham sido abordados, acrescentando o kin-ball, terminando o ano 

letivo da mesma forma que o iniciei.  

Através da ginástica acrobática, e no seguimento dos princípios 

enumerados pela AFL, observei uma alteração total da conceção de ensino, 

integrando um pouco das diretrizes deste modelo em todas as unidades 

didáticas abordadas posteriormente. Continuando o trabalho realizado nos 

períodos transatos, o MED aliou-se à AFL, permitindo uma total alteração dos 

ideais que caracterizavam as aulas. A tomada de decisão era cada vez mais 
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centrada no aluno, à semelhança da sua intervenção, ativa, participativa e 

dinâmica, saindo do leque tradicional da exercitação para assumir o papel de 

“professor”. 

Antigamente a escola estava centrada no professor, atualmente centra-se 

cada vez mais no aluno. Segundo Brait et al. (2010), aprender é uma atividade 

de descoberta e o professor torna-se um facilitador da aprendizagem, ao invés 

do habitual transmissor autocrático. Segundo esta visão, a EF tende a 

ultrapassar o mero domínio técnico, englobando a dimensão social e as 

relações desenvolvidas dentro de sala de aula (Graça, 2015). Por este motivo, 

e aliado à conceção desenvolvida desde o capitulo anterior, o espirito de 

equipa continuou a ser a base de trabalho e, associado à autonomia, foi mais 

uma vez imperial deixar que os alunos tomassem parte ativa do processo de 

ensino e construíssem a sua própria aprendizagem. 

“De volta ao colégio foi tempo de organizar as aulas. A 

modalidade de futebol vai dar algum trabalho, mas sei que será 

uma mais valia para os alunos continuarem a assumir parte ativa 

da aprendizagem e sentirem-se responsáveis pela aprendizagem 

dos colegas. O trabalho em grupo continua a ser desenvolvido e a 

aplicação do modelo de educação desportiva torna-se a base 

para o desenvolvimento dos valores essenciais ao desporto, 

terminando assim esta experiência de ser professor (…) considero 

que aquilo que tento fazer com os meus alunos, apesar de 

exigente, acaba por ser muito útil porque os tem ajudado a 

crescer e é exatamente esse o caminho. Alunos com autonomia e 

responsabilidade são alunos mais envolvidos nas tarefas, 

potenciando assim a aprendizagem.” (Diário da professora 25, 29 

de abril) 

 No que se refere à ginástica, o pouco tempo disponível tornou os 

objetivos desta abordagem um pouco redutores face ao que seria esperado. O 

propósito passou por familiarizar os alunos com os saltos que seriam alvo de 

avaliação nos pré-requisitos de entrada no ensino superior, abstendo-se da sua 

exercitação profunda e da relação com os restantes conteúdos. Contudo, a 
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opção de incluir os saltos acabou por se tornar mais favorável do que 

imaginava à partida. Apesar do fraco entusiasmo, principalmente no que 

concerne ao turno 1, contrariando o que aconteceu na modalidade de ginástica 

acrobática, foi uma boa experiência, uma vez que grande parte da turma nunca 

tinha experienciado esta componente da ginástica e acabou por ser ótimo na 

melhoria do reportório motor dos alunos. 

Relativamente ao kin-ball, o objetivo foi terminar o ano letivo da mesma 

forma que comecei, com um desporto diferente. Tal como refere Graça (2015), 

abordar sempre as mesmas modalidades torna-se monótono e repetido e 

apesar de conceber o ensino de uma forma distinta do habitual, julgo que o kin-

ball foi uma boa opção, tal como se observa nestas transcrições.  

“No que se refere ao kin-ball, julgo que foi um sucesso. Os alunos 

adoraram e eu própria achei muito positiva a forma como eles 

encararam a modalidade e tentaram compreender qual o seu 

objetivo e como se jogava.” (Diário de bordo 28, 20 de maio) 

“O kin-ball foi novamente uma boa opção. A decisão por esta 

modalidade não poderia ter sido melhor e todos os alunos 

gostam. Até a turma que partilha o pavilhão comigo à quinta-feira 

fica a observar a dinâmica, com vontade, julgo eu, de jogar 

também.”  (Diário da professora 29, 24 de maio) 

Foi ao mudar de campo, investindo nesta nova conceção de ensino que 

me tornei totalmente professora. Ao responder às necessidades dos alunos e 

ao observar o seu crescimento e evolução desde o inicio do ano letivo, sentia-

me cada vez mais realizada. A minha postura centrava-se agora no apoio e 

orientação, facilitando a aprendizagem (Penney et al., 2009), e estava longe da 

professora diretiva e controladora que era inicialmente. Apesar das diretrizes 

partirem de mim, os alunos decidiam como trabalhá-las e, no caso do futebol, 

como iriam transmiti-las aos colegas. O trabalho na procura de exercícios, na 

organização da aula, na distribuição das funções, na emissão de feedback… 

todos estes aspetos eram tidos em conta por grupos que estavam a ter a sua 
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primeira experiência neste âmbito, tornando-se verdadeiramente importante no 

contínuo da sua formação, ligada à EF. 

“Como é bom ver os alunos a envolverem-se nestas propostas. A 

aula de quarta-feira foi das melhores que observei até agora. Num 

grupo bem organizado e com uma postura bastante interventiva e 

corretiva, vejo-os a crescer a com toda a capacidade para serem, 

um dia, professores de Educação Física. Julgo que é exatamente 

este o meu papel. Não corrigir a falta de compromisso de alguns, 

mas sim questionar os alunos (professores) e fazê-los perceber o 

porquê e para quê das atividades, pensando em formas de inovar 

e dificultar/facilitar o exercício conforme as capacidades dos 

alunos.” (Diário de bordo 27, 10 de maio) 

 De acordo com Galvão (2002), o papel do professor passa por promover 

o desenvolvimento integral do aluno, do ponto de vista físico, motor, social, 

cultural e psicológico. Percebia agora o quanto eles tinham mudado, mas o 

quanto eu tinha mudado também. A relação que estabelecemos desde o 

primeiro dia foi incrível e é com certezas que afirmo que esta turma foi o melhor 

que me aconteceu durante o presente ano. Rosado e Ferreira (2015) apontam 

a relação professor-aluno como um fator essencial na criação e gestão de um 

ambiente de aprendizagem adequado. Segundo os mesmos autores, as tarefas 

cooperativas, quando associadas à competição saudável, determinam o 

empenhamento dos alunos, exaltando valores como o fairplay, espirito de 

equipa e preocupação com os outros. No estudo de Galvão (2002) são 

apontados como fatores que explicam a boa relação professor-aluno, as aulas 

serem diferentes, a professora incluir todos os alunos, a entrega da professora 

para com a turma, que sorria, brincava e demonstrava carinho e preocupação. 

No fundo, a afetividade, associada às ligações emocionais estabelecidas com 

os alunos, é determinante (Rosado & Ferreira, 2015)., favorecendo o 

estabelecimento de uma relação pedagógica positiva na condução do processo 

de ensino (Almeida et al., 2013). Pessoalmente, sempre senti esta afetividade 

dos alunos para comigo e tentei demonstrá-la. Apesar de ser uma pessoa 

muito fria, e de certa forma racional, não conseguia deixar de parte a ligação 
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que estabeleci com eles e sempre que alguém me perguntava como era a 

minha turma, a resposta era quase que instantânea: adoro a minha turma! 

Na investigação de Veras e Ataíde (2010), os alunos reportam que o 

dinamismo da professora, saindo da lecionação tradicional, e o facto de ouvir 

os alunos, atentando às suas dificuldades, dúvidas e receios, fez com que eles 

retribuíssem em trabalho e cumprimento das regras. Foi exatamente esta a 

ilação que retirei da experiência enquanto professora estagiária, tal como se 

pode ler no seguinte excerto:  

“Isto significa que uma boa relação professor-aluno, associada à 

afetividade pode ser muito importante na imposição do respeito e 

aceitação. Mais uma vez, a relação professor-aluno passa a ser a 

base da conversa e é referenciada em mais um diário de bordo.” 

(Diário da professora 27, 10 de maio) 

No entanto, nem só nos momentos de aula me senti completa e todos os 

encontros casuais com os alunos me deixavam feliz. Quer nos corredores, quer 

na sala das taças, quer na cantina, a companhia dos alunos era a minha 

preferida e não podia deixar de sentir orgulho daquilo em que se tinham 

tornado. Na última reunião de conselho de turma, uma professora disse num 

tom bem afirmativo que há muito tempo que não tínhamos uma turma de 

desporto assim e foi ótimo poder fazer parte deste grupo. De facto, éramos 

uma equipa e foi na expocolgaia que me apercebi o quanto eles tinham sido 

importantes neste ano de estágio e o quanto aprendemos juntos.  

“Ao confrontarem-se com o dever de apresentar um esquema em 

público e assumirem o contacto com as pessoas nas diversas 

atividades desenvolvidas, os alunos acabam por ser levados a 

assumir esta autonomia e responsabilidade, sendo tarefas 

importantes no seu crescimento (…) Sempre vi que eles punham 

em mim grandes expectativas e poder ajudá-los a crescer é 

simplesmente gratificante (…) Os tempos livres foram passados 

com eles. Ou a dançar, ou a fazer ginástica, ou a jogar voleibol, 

julgo que estes momentos de aprendizagens são bem mais 
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valiosos do que os de sala de aula e é esta relação que adoro.” 

(Diário da professora 26, 6 de maio) 

Através destes pequenos momentos, compreendi o quanto trabalhar em 

equipa era importante. Preocupei-me tanto em incutir estes valores de 

cooperação na turma e só no fim me apercebi o quanto o NE precisava, 

também, desta interação e comunicação. Na perspetiva de Alves et al. (2017), 

o estágio deve ser realizado em grupo permitindo a formação de uma 

comunidade de prática que serve de apoio durante esta experiência e auxilia 

na construção da identidade profissional. Se para mim, esta comunidade 

formada pelo NE, pelo PC e pela PO, foi tão importante no inicio do ano letivo, 

foi neste último capitulo que senti um maior afastamento. Procurei a autonomia 

e a partir do momento em que me senti capaz para tomar as minhas próprias 

decisões, deixei de estar dependente desta comunidade. Contudo, julgo que o 

afastamento foi negativo e acabou por me afetar pessoalmente.  

“(…) há um grande afastamento entre a faculdade e a escola 

cooperante, o que não tem facilitado este processo de relação 

entre todos. Esta semana poucas foram as vezes que reuni com 

os colegas do núcleo de estágio. Na verdade, poucas foram as 

vezes que comunicamos. Está a ser de facto uma época muito 

stressante e cada um com as suas preocupações e prioridades 

isola-se nos seus pensamentos, principalmente eu, desligando um 

pouco do mundo exterior.” (Diário da professora 28, 20 de maio) 

“Nenhum de nós pensa antes de falar, mas eu sou a mais furacão 

de todos, porque não tenho medo de dizer o que penso e às 

vezes sou um pouco ríspida de mais. Em termos pessoais isso 

nunca me afetou porque os meus amigos estão habituados à 

minha forma de ser e a lidam comigo assim. Em termos 

profissionais também nunca tinha sentido necessidade de mudar, 

mas agora, perante colegas de estágio e a necessidade de 

trabalhar em equipa, tem sido difícil. Na faculdade, com o meu 

grupo de amigas, era muito fácil fazer trabalhos. Todas eramos 
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extremamente focadas e empenhadas e cada uma, com as suas 

características e mais valias, ajudava no que podia, fazendo de 

nós o melhor grupo. Atualmente é diferente, porque somos muito 

diferentes, temos prioridades e objetivos igualmente distintos e 

nem sempre é fácil conseguir fazer coisas em conjunto quando 

não estamos todos dedicados e comprometidos da mesma forma. 

Para mim isso não é trabalhar em equipa, e surge-me a questão 

se serei eu que não sou capaz de o fazer ou se todos estamos 

errados nesta forma de trabalhar. Porque não quero nem nunca 

quis ser melhor do que ninguém e sempre tracei o meu caminho 

sozinha, à custa do meu trabalho. Não sei ver as coisas de outra 

forma e de repente ter de depender de outras pessoas para fazer 

o que quer que seja é uma realidade estranha que ainda não 

estou completamente habituada e esse tem sido exatamente o 

meu desafio ao longo deste ano.” (Diário da professora 30, 31 de 

maio) 

Segundo Alves et al. (2017), a pessoa que nos tornamos está em tudo 

relacionada com o contexto, interações, experiências e relações dentro da 

comunidade de prática, no contacto com a intervenção real na escola e com o 

dia-a-dia dos professores, daí a importância do estágio na criação da 

identidade profissional. Apesar do afastamento que caracterizou este período, 

as interações entre o NE foram determinantes na aproximação aos meus ideais 

e na definição do tipo de professora que queria ser e naquela em que me 

tornei. Contudo, considero que a minha identidade profissional se construiu 

muito com base na experiência enquanto professora, nomeadamente no 

conhecimento e aplicação da AFL junto da minha turma. Alterei as conceções 

que defendia, o tipo de aulas que lecionava e os objetivos que delineava. A 

mudança de campo foi intensa e ao entrar no terceiro set com uma tática de 

jogo completamente redefinida aproximei-me da função de professora como 

um todo. Segundo Almeida (2009), cada professor tem uma forma de agir 

diferente, muito dependente das características individuais que definem a sua 

personalidade (Galvão, 2002). Se seguisse as diretrizes que orientam a minha 
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personalidade provavelmente teria mantido a minha postura controladora e 

diretiva. Fruto de crenças e mudada perante as metodologias centradas no 

aluno, e pela turma que me foi atribuída, encontrei o meu ponto seguro. A 

professora Catarina foi mudando desde o primeiro para o último período e esta 

mudança foi muito relevante em termos pessoais e profissionais.  

“O estágio foi muito importante para percecionar o tipo de 

professora que pretendo tornar-me. É no contacto com a prática 

que desmistifico os dilemas e deixo de parte o choque, abrindo 

asas àquele sonho de poder um dia ensinar. Ensinar. Essa é a 

palavra que define todo este ano. Depois das dificuldades iniciais 

e de todos os receios que caracterizaram esta fase, sinto-me 

muito confortável a interagir com os alunos e a poder ajudá-los 

nas mais diversas atividades.” (Diário da professora 27, 10 de 

maio) 

“O estágio não é só um momento de crescimento profissional 

porque, apesar do tipo de pessoa que sou enquanto professora 

ter mudado ao longo do tempo, também a minha postura pessoal 

é diferente e é isso que marca esta experiência.” (Diário da 

professora 30, 31 de maio) 

O ensino é um processo de relação entre professores e alunos, e alunos 

entre si (Rosado & Ferreira, 2015). Devido a esta especificidade, é necessário 

atender não só aos conteúdos, como também aos alunos e ao contexto onde 

estes se inserem (Graça, 2015). Cunha (2008) refere que para ensinar o 

professor tem por base conhecimentos adquiridos sobre os conteúdos e as 

matérias a ensinar, daí a importância fulcral da formação inicial. Contudo, 

apesar desta dimensão ser essencial, permitindo a qualidade da aplicação do 

currículo, não pode ser desligada da pedagogia (Penney et al., 2009) e da 

relação. Na verdade, segundo os autores atrás mencionados, a ligação entre o 

currículo, a pedagogia e a avaliação determinam a qualidade da EF. Não 

obstante a esta afirmação, a EF tem de ser sempre contextualizada pela 

realidade onde é ensinada, encontrando-se numa estreita relação de 
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dependência com as necessidades dos alunos a que visa atender e uma 

reflexão constante sobre a prática pedagógica.   

A relação professor-aluno depende da capacidade do professor criar pontes 

entre o seu conhecimento e o conhecimento dos alunos, apelando à reflexão 

(Brait et al., 2010). De acordo com Penney et al. (2009), atualmente assiste-se 

a uma flexibilização permanente do currículo, para que vá de encontro a 

experiências que motivem os alunos e favoreçam a sua integração através da 

promoção da reflexão e da partilha. Para que tal seja possível, o professor 

deve criar oportunidades de aprendizagem, um ambiente favorável à mesma e 

a utilização de modelos atuais (Penney et al., 2009), potenciando o 

desenvolvimento de um cidadão consciente dos seus deveres e 

responsabilidades sociais (Brait et al., 2010).  

Apesar do professor ser o centro da estrela, nada é sem os seus alunos, 

pois estes podem influenciar a aprendizagem, quer pelos conhecimentos que 

possuem, como através das expectativas e motivações que trazem. Desta 

forma, é possível concluir que “o sucesso do ensino depende do que o aluno 

faz para aprender” (Graça, 2015, p.23) e a sua ação depende em tudo da 

forma como o professor é e aplica a sua prática. Entrando numa roda em 

constante movimento, professores e alunos têm de cooperar para que a roda 

continue a girar e a falha de um, influencia todo o movimento. Através da 

relação, eu (professora estagiária) e os alunos percorremos juntos este 

caminho, no sentido da autonomia, responsabilidade e compromisso, em busca 

do crescimento, formação e de uma roda que nunca parou. 

“No inicio não sabia como ia correr. Pelo facto de ser uma 

professora estagiária a dar aulas foi uma nova experiência e acho 

que correu muito bem, fiquei surpreendida pela positiva. Ao longo 

do tempo fomos ganhando mais confiança, não só professora-

alunos, como alunos-alunos. O que gostei mais foi de termos 

oportunidades de darmos e planearmos as aulas” (Reflexão final 

3º período, aluna 13) 

“A maior aprendizagem foi o dar e planear aulas e conseguirmos 

lidar com várias personalidades. Levo a sua pessoa como uma 
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amiga. Continue a evoluir como professora!” (Reflexão final 3º 

período, aluna 6). 

4.5.1.2. Valores desportivos 

Este terceiro período, cumprindo-se na 3ª fase da época desportiva, 

acabou por ser uma união dos valores defendidos ao longo dos períodos 

anteriores. Partindo de uma turma excessivamente competitiva, houve a 

necessidade de implementar o fairplay, a cooperação e o trabalho de equipa, 

sem descurar a motivação que trazia os alunos para a prática e para o 

cumprimento das tarefas propostas. Introduzindo as metodologias centradas no 

aluno, e promovendo a inclusão do mesmo na construção da sua 

aprendizagem, a autonomia e responsabilidade tomaram lugar, permitindo uma 

prática contextualizada e adaptada às necessidades individuais de cada um 

(Quadro 6). 

Quadro 6: Conceitos psicossociais das modalidades abordadas no 3º período 

Futebol 
Motivação, espírito de equipa, cooperação, autonomia, 

responsabilidade e fairplay. 

Ginástica (saltos) 
Motivação, superação, autonomia, responsabilidade e 

empenho 

Kin-ball Motivação, cooperação, espírito de equipa e fairplay 

Em suma, é possível aferir que no último período todos os conceitos se 

uniram, consolidando as aprendizagens. Todos formávamos uma equipa e foi 

assim que terminamos esta etapa.  

4.5.1.3. Aptidão física 

A componente da aptidão física foi mais uma vez incluída através de 

circuitos, reunindo as aprendizagens adquiridas nos dois períodos anteriores. 

Assim, a base foi adaptar os exercícios à modalidade, neste caso o futebol, 

deixando que os alunos tomassem parte ativa neste processo e elaborassem o 

seu próprio circuito, de acordo com as diretrizes fornecidas pela professora, e 

mais uma vez presentes no dossiê.  

Dificultando a prática desta componente, e progredindo na sua 

realização, o tempo de trabalho foi aumentado em 10 segundos, requerendo 
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um maior esforço por parte da turma. A anotação das repetições aconteceu na 

primeira e última aula da unidade didática, havendo uma melhoria dos 

resultados quando comparados os dois momentos de análise.  

“Na nossa opinião houve uma melhoria no circuito devido à 

realização do mesmo ao longo das aulas, tornando-se assim mais 

fácil a sua prática no decorrer das mesmas” (Equipa E, reflexão 

final de futebol) 

Realizar o circuito duas vezes por semana e continuando o trabalho 

realizado no período anterior, permitiu também incrementar a familiarização 

com este tipo de práticas e fornecer aos alunos ferramentas de trabalho para 

que possam treinar fora do contexto de sala de aula. 

Ao longo do ano, constatei que a motivação dos alunos na realização do 

circuito foi diminuindo. Apesar da escolha dos exercícios partir de cada um dos 

grupos, o circuito começou a ser visto como a componente menos positiva da 

aula, pelo que alguns alunos se começaram a desleixar na sua realização. 

Depois de ter terminado a intervenção, encontrei uma alternativa que poderia 

ter evitado este afastamento, que se concretiza na competição entre equipas. 

Ao lutar por um número de repetições mais elevado, e agora que a competição 

é encarada de uma perspetiva mais positiva, poderia ter incrementado 

novamente a motivação e manter os alunos ligados para com esta prática, 

dedicando-lhe o espaço que merece durante a aula de EF.  

4.5.1.4. Cultura desportiva 

A cultura desportiva debruçou-se, e à semelhança do período anterior, 

no dossiê da modalidade, onde constavam as regras base de futebol que cada 

uma das equipas tinha de apresentar e aplicar aquando da lecionação da sua 

aula. Combatendo a emissão de uma grande quantidade de informação, cingi-

me às regras fundamentais. Além disso, defini que seria essencial aplicá-las na 

prática, na aula onde eram referidas, através dos exercícios, permitido assim 

uma melhor assimilação e consequentemente uma compreensão mais notória 

do jogo. 
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Relativamente à arbitragem, foi um dos pontos essenciais deste 3º 

momento de realização, cumprindo-se na maioria das aulas da unidade 

didática. Através de um elemento de cada uma das equipas com esta função 

específica e incluindo todos os alunos, na ajuda deste mesmo elemento, a 

grande maioria das sessões englobava o jogo e a necessidade e existir um 

árbitro que balizasse a competição entre duas equipas. Privilegiando um jogo 

onde predominava o fairplay e o respeito pelas regras, pelos colegas, pelos 

adversários e pelos árbitros, o objetivo foi a aplicação dos princípios 

transmitidos, facilitando a sua perceção, compreensão e posterior aplicação na 

prática. 

4.6. 3º set: a vitória (participação na escola e relações com a 

comunidade)  

As atividades e funções do professor ultrapassam largamente o âmbito 

da lecionação. Alcancei tudo aquilo a que me predispus, marcar a diferença na 

vida dos alunos, mas faltava algo que me completasse, faltavam exatamente 4 

pontos até aos 21 e a vitória estava perto. A relação com os professores 

experientes e com a comunidade educativa era bastante mais vincada fora do 

contexto de sala de aula e foi nestes momentos, onde tive a necessidade de 

assumir outras responsabilidades, que completei a minha formação enquanto 

estagiária e que pontuei de forma consecutiva. Ao longo do ano letivo, as 

atividades foram várias (Quadro 7), cumprindo assim o plano anual de 

atividades.  

Quadro 7: Atividades realizadas durante o ano letivo 

 Data Atividade Descrição da atividade 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

28 

setembro 

Celebração do 

Dia Europeu do 

Desporto Escolar 

Atividade destinada aos alunos do 3º 

ciclo, cumprindo-se num torneio de 

futebol e andebol 

24 

outubro 

Torneio de 

Voleibol 

Atividade destinada aos alunos do ensino 

secundário, cumprindo-se numa forma de 

jogo mista 2x2 

30 

outubro 

Celebração do 

Dia de Prevenção 

do Cancro da 

Mama 

Atividade destinada aos alunos do 2º 

ciclo, cumprindo-se num circuito de jogos 

tradicionais  
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21 

novembro 
Corta Mato 

Atividade destinada a todos os alunos, 

cumprindo-se em provas de atletismo 

divididas pelos escalões etários com o 

objetivo de apuramento para o corta mato 

distrital 

4 

dezembro 

Celebração do 

Dia Nacional da 

Pessoa com 

Deficiência 

Atividade destinada aos cursos com 

Planos Próprios de Animação e Gestão 

Desportiva e Comunicação e Multimédia, 

cumprindo-se na presença de duas 

atletas federadas de boccia que 

partilharam a sua experiência de vida e 

jogaram com os alunos  

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

23 janeiro 
Torneio de 

Badminton 

Atividade destinada aos alunos do ensino 

secundário, cumprindo-se numa forma de 

jogo 1x1 

26 janeiro 
Saída Desporto 

Escolar - Gerês 

Atividade destinada aos alunos do ensino 

secundário, cumprindo-se num trilho 

pedestre pela Fenda da Calcedónia e 

numa caminhada pela Geira Romana,  

31 janeiro Visita de Estudo 

Atividade destinada aos alunos do 12º 

ano do curso com Planos Próprios de 

Animação e Gestão Desportiva, 

cumprindo-se na visita ao Museu 

Nacional do Desporto e ao Complexo 

Desportivo do Jamor, terminando na 

Cidade do Futebol 

8 

fevereiro  

Corta-mato 

distrital 

Atividade destinada aos alunos apurados 

no corta-mato escolar, cumprindo-se em 

provas de atletismo e na competição 

entre as várias escolas do distrito do 

Porto 

20 

fevereiro 

Torneio Ténis de 

Mesa 

Atividade destinada aos alunos do ensino 

secundário, cumprindo-se numa forma de 

jogo 1x1 

15 março 
Sarau ColGaia 

Tem Talento 

Atividade destinada a toda a comunidade 

educativa, cumprindo-se nas atuação dos 

alunos do ensino secundário e com um 

cariz solidário na angariação de fundos 

para a operação nariz vermelho 

20 março Visita de Estudo 

Atividade destinada aos alunos do 10º 

ano do curso com Planos Próprios de 

Animação e Gestão Desportiva, 

cumprindo-se na visita à Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto 

30 março Saída Desporto Atividade destinada aos alunos do ensino 
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Escolar – Leça da 

Palmeira 

secundário, cumprindo-se na visita à 

Quinta da Conceição e à realização de 

um percurso de orientação com 

atividades radicais 

3 abril 
Torneio de 

Basquetebol 

Atividade destinada aos alunos do ensino 

secundário, cumprindo-se numa forma de 

jogo 3x3 

3
º 

P
e

rí
o

d
o

 

2, 3 e 4 

maio 
XXIII Expocolgaia 

Atividade destinada a toda a comunidade 

educativa, cumprindo-se na mostra da 

oferta educativa da escola e contando 

com atividades desportivas e culturais 

9 maio Dia da Europa 

Atividade destinada aos alunos do 8º ano, 

cumprindo-se num peddy papper com 

perguntas e atividades relacionadas com 

os países integrantes no parlamento 

europeu 

18 maio 

Saída Desporto 

Escolar – Santo 

Tirso 

Atividade destinada aos alunos do ensino 

secundário, cumprindo-se numa 

caminhada pelo Monte da Senhora da 

Assunção 

 

 Foi nas atividades extracurriculares que tive uma maior necessidade de 

interagir com o NE global (FADEUP – ISMAI) e com os professores da 

instituição, quer da EF, como de outras disciplinas. Como forma de melhorar a 

compreensão do Quadro 7, organizei as atividades por cores, agrupando-as 

em quatro categorias: (1) azul, que corresponde aos torneios; (2) amarelo, 

onde estão incluídas as atividades de desporto escolar; (3), rosa, englobando 

as atividades de índole temática e/ou cultural e por último (4), verde, as visitas 

de estudo. 

4.6.1. Os torneios 

Julgo que a mais valia da organização e dinamização dos torneios se 

cumpre na relação que é estabelecida com os alunos de outros cursos e de 

outras turmas que não a minha turma residente e as aprendizagens que daí 

ressaltam. Todos os torneios foram organizados pelo NE, desde o cartaz, às 

inscrições, até ao quadro competitivo e gestão dos jogos no dia do evento. Tal 

como refere Graça (2015), o ensino é um processo de relação entre e 

professores e alunos e estes momentos visam essencialmente essa relação e 
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contacto. As interações com alunos das modalidades ajudaram-me a 

compreender melhor a sua organização e a partilha que advinha destes 

momentos foi bastante útil na formação enquanto professora estagiária. 

“Acerca do corta-mato, foi das melhores experiências até hoje, 

enquanto professora estagiária. Sou fã desta relação e 

proximidade que se cria com os alunos. Se há algo que vou levar 

comigo no final deste ano letivo são as memórias dos bons 

momentos que passei com eles e hoje foi sem dúvida um dia 

cheio de relatos para recordar mais tarde.” (Diário da professora 

16, 8 de fevereiro) 

Pessoalmente, os torneios que mais gostei foram o de badminton, onde 

pude participar enquanto atleta, alcançando o 2º lugar, o de voleibol, por ser 

uma modalidade que aprecio bastante e por o nível competitivo ter sido 

elevado, e o ténis de mesa, por desconhecer algumas das regras e me ter 

familiarizado com o desporto. 

Este contacto, desmistificou algumas dúvidas sobre o que ensinar e de que 

forma e foi uma experiência bastante positiva para os alunos menos 

experientes, por se aproximarem de uma realidade próxima da formal. O 

ambiente era positivo e o clima era de verdadeira partilha. Apesar da vontade 

dos mais dotados em ganhar, tentavam ajudar os colegas com mais 

dificuldades, como se de uma aula se tratasse, o que tornou estes momentos 

muito enriquecedores do ponto de vista da aprendizagem. Eu própria, enquanto 

professora estagiária, aprendi com os alunos e esta atmosfera de interação foi 

importante para a integração na escola e para conhecer mais alunos que não a 

turma residente, incorporando, de forma mais efetiva, a comunidade educativa.  

4.6.2. Desporto escolar 

A EC não possui modalidades organizadas e sequenciadas de desporto 

escolar ao longo do ano letivo, pelo que a sua organização se resume a 

encontros esporádicos, fora da instituição, e à realização de atividades ao ar 

livre, privilegiando o contacto com outras escolas. Confesso que inicialmente 

esta ideia me causou um pouco de confusão. Todos os meus colegas 
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estagiários tinham em mão o treino de uma modalidade e eu continuava sem 

perceber como iria funcionar no meu caso.  

Apenas no 2º período se deram lugar a estas saídas, sendo o meu papel, 

em conjunto com a professora estagiária Vera, elaborar o cartaz, reunir as 

inscrições e organizar todas as variantes que advinham deste encontro. 

Infelizmente só pude acompanhar os alunos numa das visitas, a Quinta da 

Conceição. Contudo, este acompanhamento foi suficiente para perceber o 

impacto que estas iniciativas podiam ter na vida dos alunos e o quanto era 

importante fornecer-lhes oportunidades para vivenciarem este tipo de 

experiências. Na atividade em que participei fiz uma equipa com a minha turma 

e com o colega estagiário do ISMAI. No total éramos seis e ao desvendar as 

pistas que se encontravam nos mapas, íamos descobrindo os locais e 

realizando as atividades. Se eu, enquanto professora, adorei cada momento 

daquela manhã, os alunos estavam entusiasmadíssimos com a possibilidade 

de experimentaram slide, rappel, arvorísmo, escalada… e terem dois 

professores na equipa deixava-os mais radiantes. Em termos de valores 

morais, como a cooperação, espírito de equipa, respeito, resiliência e 

comunicação, estas atividades cumprem todos os propósitos a que se 

propõem, assumindo um papel inquestionável na formação dos alunos.  

No entanto, subsistem alguns aspetos negativos. Apenas existem três 

encontros no decorrer do ano letivo e são limitados a uma quantidade de 

alunos reduzida. Somente catorze alunos podiam ser inscritos em cada uma 

das atividades e dando prioridade aos que já participaram nas edições 

anteriores, tantos outros foram deixados de parte. A possibilidade de crescer e 

aprender partindo destas iniciativas é essencial e, neste prisma, estava longe 

de cumprir os ideais a que se propunha. 

4.6.3. Atividades temáticas e culturais 

Foi talvez nesta categoria que a minha intervenção se revelou mais 

importante. Organizar torneios não consistiu um desafio alargado. Contudo, a 

coordenação e logística necessária para eventos de maior amplitude tornaram-

se um estimulo relevante, não só pelo planeamento e estruturação que lhes 
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estavam inerentes, mas também pelas emoções que despoletaram, em termos 

pessoais e profissionais. 

No geral, estas dinâmicas foram essenciais para conhecer professores de 

outras áreas e ciclos de ensino, integrando-me na comunidade educativa da 

EC de forma mais vincada e efetiva. O que mais me marcou durante a 

intervenção nas atividades temáticas e culturais, foram os feedbacks dos meus 

antigos professores. A Catarina que eles conheceram em tempos, no ensino 

secundário, não tinha este à vontade e esta capacidade de liderança.  A 

surpresa com que me olhavam, pela determinação e pela confiança que 

demonstrava, foi suficiente para me sentir em casa. Estes sentimentos de 

pertença e reconhecimento foram importantes para mim, pois motivaram-me a 

ambicionar mais e a sair da minha zona de conforto, continuando a provocar 

reações positivas e desenvolver relações de afeto e proximidade com os 

professores, pais e funcionários. 

4.6.4. Visitas de Estudo  

Se as atividades temáticas e/ou culturais me permitiram o contacto com 

outros professores da instituição, e até pais, as visitas de estudo foram 

importantes para perceber a burocracia inerente à organização de atividades 

fora do espaço escolar e sua concretização. Foi nestes momentos, 

principalmente na visita a Lisboa, onde senti uma grande aproximação dos 

professores de EF e NE.  Através da confraternização entre todos, reconheci 

um clima de amizade e apoio, fazendo-me sentir que fazia parte daquele grupo.  

 No global, considero que estas atividades e a abrangência das mesmas, 

quer em termos organizativos, como no âmbito da gestão e participação, 

reunindo diversos intervenientes, permitiu um desenvolvimento mais coeso e 

uma prática mais envolvente das funções e tarefas do professor. Estes papéis, 

inerentes à profissão, ultrapassam largamente a lecionação e não deixam de 

ser importantes, quer na criação da identidade profissional, como no 

desenvolvimento de competências como o trabalho de equipa, a gestão de 

conflitos, a organização de atividades, a dinâmica das saídas e todas as 

funções que poderíamos desempenhar enquanto professores de uma escola.



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considerações finais
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5. Rescaldo: 30-29, remate na linha (considerações finais) 

A entrada na escola foi um período de incerteza. Incerteza quando ao que 

fazia ali, quanto ao que podia ser e quanto ao devia efetivamente esperar. Foi 

no confronto com os alunos e com a realidade de ensino que aprendi a ser 

professora e que alterei a minha conceção daquilo que atualmente é a EF e do 

que pode ser. Ao conhecer e aplicar as metodologias centradas no aluno, 

percebi que ser professor vai muito além da lecionação e na relação com os 

meus alunos compreendi o quanto esta componente é importante para 

potenciar do processo de ensino.  

O estágio profissional colocou-me alguns desafios, principalmente no que 

concerne ao processo de planeamento, ação e avaliação. À medida que as 

aulas iam decorrendo, tudo se foi tornando mais simples. Quando entrei em 

campo, apenas tinha uma certeza, queria marcar a diferença e foi num jogo 

amigável com os meus parceiros, NE, treinadores, professores de EF, e 

“adversários”, que cheguei até aqui. 

Os primeiros tempos de incerteza aconteceram na dependência perante os 

meus colegas e professores e na incapacidade de sair da minha zona de 

conforto pelo medo de errar, pela dúvida de não estar à altura e pelo pânico de 

não me relacionar com os alunos. Depois desta fase inicial, as nuvens negras 

foram-se afastando e a incerteza deu lugar à adaptação. Era mais simples 

planear as aulas, instruir os alunos, emitir feedback, avaliar, mas continuava a 

sentir-me incompleta. A tentativa de procurar algo diferente permanecia e 

quando surgiu a AFL tudo fez sentido. Sabia que os alunos precisavam de algo 

que marcasse a minha intervenção e foi na aplicação das metodologias 

centradas do aluno, fugindo ao que estavam acostumados, que observei a 

maior das aprendizagens, a UNIÃO. Numa turma bastante competitiva e com 

relações de afinidade bem vincadas foi através do trabalho de equipa e do 

desafio constante que era colocado que os alunos aprenderam a comunicar, a 

aceitar as diferenças e a cooperar para atingirem um objetivo comum. Foi a 

partir desta altura que a relação professor-aluno tomou contornos superiores e 

que comecei a refletir sobre o que era realmente ser professora.  
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 Já não queria ser eu a tomar as decisões, já não queria ser eu a 

controlar todo o processo de ensino e, gradualmente, fui passando essas 

funções para os alunos. A mudança de postura foi notória e comecei a ser mais 

um apoio, uma facilitadora, do que a professora controladora que até então me 

caraterizada, e me era familiar. Tal como eu cresci com esta experiência, julgo 

que foi esta mudança que provocou as aprendizagens mais significativas nos 

alunos. Os desafios colocados foram alcançados com sucesso e a turma foi-se 

tornando mais coesa e unida, melhorando o clima de aula e, 

consequentemente, a aprendizagem.  

Via-me numa busca constante pela realização e ao perceber que dar aulas 

não é tudo, encontrei na relação, nas atividades extracurriculares e no trabalho 

de equipa, a vitória. Depois de 3 sets duros, nem sempre em vantagem, o jogo 

terminou. Pousando a raquete e o volante, saio do campo uma pessoa 

diferente. Mais consciente, mais aberta, mais reflexiva, mais ponderada.  

O estágio foi um momento importante no meu crescimento profissional e 

pessoal, tornando-se o ano mais notável da minha formação.  
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Anexo 1: Dossiê do aluno 

 

  

DOSSIÊ DE APOIO 

GINÁSTICA ACROBÁTICA 
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INTRODUÇÃO 

A ginástica acrobática é uma das variantes da ginástica desportiva que 

consiste em executar o exercício sem falhas, em equilíbrio, segurança e harmonia 

coreográfica, de modo a superar os adversários. Este dossiê visa orientar os alunos 

em toda a prática propriamente dita, dando-lhes informações sobre cada uma das 

aulas que compõem esta Unidade Didática e os seus objetivos, bem como as etapas a 

cumprir e as avaliações constantes e permanentes, quer da progressão ao longo do 

tempo e da entrega e dedicação individual e grupal, como desta nova organização e 

metodologia. 

O objetivo será sempre incluir-vos em todo o processo de ensino, tomando 

parte ativa do mesmo e dando voz às vossas opiniões, dificuldades e necessidades. A 

avaliação para a aprendizagem considera o aluno como construtor ativo da 

aprendizagem, pelo que aqui vocês também poderão ser “professores” e a passo e 

passo responsáveis pela vossa própria evolução. Uma vez que esta fase será o meu 

projeto de investigação-ação, no âmbito da conclusão do mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, pedia toda a vossa colaboração.  

Ainda no seguimento desta introdução resta dizer que a autonomia será a 

palavra-chave de todo o processo, orientando-o para o aluno, ou seja, para vocês, e 

desenvolvendo as capacidades de reflexão e crítica construtiva. 

Sobre a modalidade em si, possui várias formas de participação, tais como o par 

masculino e feminino, o par misto, o trio feminino e a quadra masculina, tendo cada 

prova a duração máxima de dois minutos e trinta segundos. 

Em todos os casos a observação prende-se pelas componentes técnica, artística e 

de dificuldade. As aulas seguem este exemplo, indo de encontro a um contexto real e 

próximo da realidade competitiva.  

REGRAS PARA A FORMAÇÃO DE GRUPOS 

A formação dos grupos será da responsabilidade dos alunos, seguindo alguns 

critérios: 

 Serão formadas 3 equipas de 5 elementos; 

 No turno 1, cada grupo terá que ter 3 raparigas e 2 rapazes; 

 No turno 2, dois dos grupos têm 3 raparigas e 2 rapazes e o restante terá 2 

rapazes e 3 raparigas; 

 A distribuição dos elementos deve preencher as funções para que se possam 

cumprir os pré-requisitos da ginástica acrobática: 
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1) Volante: aluno que se encontra no nível mais superior, devendo ser mais 

leve e baixo; 

2) Base: aluno que suporta o volante. Uma vez que se encontra por baixo 

deste deve ser mais pesado, alto e forte; 

3) Intermédio: aluno que se encontra entre o base e o volante. Pode cumprir 

as funções do primeiro, mas nunca as do segundo. 

NOME 
FUNÇÃO 

VOLANTE BASE INTERMÉDIO 

    

    

    

    

    

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

DIAS TAREFAS A REALIZAR 

AULA 1 

Turno 1 – 17 de janeiro 

Turno 2 – 24 de janeiro 

 Apresentação da unidade didática; 

 Formação das equipas de trabalho;  

 Avaliação diagnóstica; 

 Escolha do tema e sensibilização para os subtemas; 

 Revisão dos elementos de ligação; 

AULA 2 

Turno 1 – 31 de janeiro 

Turno 2 – 07 de 

fevereiro 

 Exploração das pegas; 

 Escolha do subtema, 

 Exploração das figuras de pares e trios; 

 Apresentação, em grupo, de 2 figuras de pares e 2 

trios (todos os alunos têm de estar ativos – usar 

elementos de ligação);  

 Heteroavaliação e autoavaliação; 

AULA 3 

Turno 1 – 14 de 

fevereiro 

Turno 2 – 21 de 

fevereiro 

 Exploração das quadras e das figuras de 5 

elementos; 

 Apresentação, em grupo, de 1 quadra e uma figura de 

5 elementos (todos os alunos têm de estar ativos – 

usar elementos de ligação); 
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 Escolha da música; 

 Inicio da construção do esquema de grupo; 

 Heteroavaliação e autoavaliação; 

AULA 4 

Turno 1 – 28 de 

fevereiro 

Turno 2 – 07 de março 

 Continuação da construção e treino do esquema de 

grupo; 

 Preenchimento da grelha do grupo; 

 Apresentação do esquema de grupo; 

 Exploração das figuras de 6 e mais elementos; 

 Inicio da construção do esquema global; 

 Escolha da(s) música(s); 

 Autoavaliação; 

AULA 5 

Turno 1 – 14 de março 

Turno 2 – 21 de março 

 Continuação da construção e treino de esquema 

global; 

 Apresentar o que já está feito; 

 Autoavaliação; 

AULA 6 

Turno 1 – 28 de março 

Turno 2 – 04 de abril 

 Preenchimento da grelha de avaliação global; 

 Avaliação do esquema global; 

 Autoavaliação e balanço final; 

 

HABILIDADES MOTORAS 

As figuras de ginástica acrobática seguem uma ordem lógica de pega – monte – 

equilíbrio – desmonte. Esta progressão nunca deve ser descurada e está explicada 

neste capitulo.  

i. PEGAS 

Formas de contacto e preensão entre os alunos, permitindo o equilíbrio e/ou a 

impulsão, de forma a realizar em segurança as diferentes figuras. Alguns exemplos: 

TIPOS DE PEGA ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

Apoiar as palmas das mãos umas na outra, 

envolvendo com os dedos (como se fosse 

dar um “passou bem”). Utlizada 

frequentemente quando o volante está à 

frente do base (de costas ou ao lado). 



 

CXLIX 
 

 

Encaixar os dedos nos do colega. 

 
Agarrar com toda a mão o pulso do colega, 

envolvendo-o com os dedos. O dedo polegar 

rodeia um lado, enquanto os restantes 

envolvem o outro. 

 

Agarrar o pulso do colega com o indicador e 

médio, fazendo uma espécie de “gancho”. 

Utiliza maioritariamente quando os ginastas 

se agarram apenas com uma mão. 

 

Usada para subidas para um patamar 

superior. O base agarra o volante pelo lado 

interno, enquanto o volante agarra o base 

pelo lado externo 

 

Usada em figuras com vários níveis. O base 

agarra o pé do volante em forma de concha, 

sustentando-o na posição (serve de suporte 

e impulsão). 

 
Usada em quadras ou figuras de grupo para 

elevar os volantes. Ambas as mãos 

envolvem os pulsos formando um quadrado 

ou por outras palavas, uma “cadeirinha”. 
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Ao longo das aulas devem experimentar as várias pegas, escolhendo a que se 

adequa melhor a cada uma das figuras. 

I. MONTES E DESMONTES 

Elementos técnicos através dos quais se constroem as figuras, onde ambos os 

alunos, base e volante, devem estar concentrados, mantendo a posição. São 

apresentados dois elementos ilustrativos: 

ILUSTRAÇÃO ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

Frente a frente, o volante sobe para as coxas do 

base elegendo a pega de pulso. Quando ambos 

encontram um ponto de equilíbrio, o base apoia as 

mãos alternadamente um pouco acima do joelho, de 

modo a que o volante nunca fique sem apoio. Para 

desmontar, um dos apoios é retirado, isto é, o volante 

desce um pé de cada vez, nunca largando o base. 

A mesma figura pode ser realizada com o volante de 

costas para o base. 

 O base inicia com um dos joelhos do chão, definindo 

um ponto de apoio firme e seguro para que o volante 

apoie um dos pés neste apoio e o outro no ombro. 

Quando o volante coloca ambos os pés sobre os 

ombros do base, este apoia as mãos alternadamente 

sobre os gémeos. No desmonte, o volante volta a dar 

as mãos ao base, em pega simples, e salta para a 

frente. 

 

ii. FIGURAS 

As figuras são as imagens que têm de criar ao longo das aulas. O objetivo é 

começar sempre pelo nível 1, mais simples, e avançar para os patamares superiores. 

Estas figuras não são definitivas, pelo que se quiserem procurar e trazer outras para 

experimentar na aula, têm total autonomia para o fazer. 

a) Pares 
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NÍVEL 1 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

Figura 4 Figura 5 

 
 

 

Figura 6 

 

Figura 7 

 

 

Figura 8 

 

Figura 9 

 

 

NÍVEL 2 

Figura 10 

 

Figura 11 

 

Figura 12 

Figura 13 Figura 14 

 

Figura 15 

 

Figura 16 

 

 

Figura 17 

 

 
 
 
 
  

Figura 18 

 



 

CLII 
 

 

b) TRIOS 

NÍVEL 1 

Figura 28 

 

Figura 29 

 

 

Figura 30 

 

 

Figura 31 

 

Figura 32 Figura 33 

 
 

NÍVEL 3 

Figura 19 Figura 20 

 

Figura 21 

 

Figura 22 Figura 23 

 

Figura 24 

 

Figura 25 

 

Figura 26 

 

Figura 27 
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NÍVEL 2 

Figura 34 

 

Figura 35 

 

 

 

Figura 36 

 

Figura 37 

 

Figura 38 

 

Figura 39 

 

 

NÍVEL 3 

Figura 40 Figura 41 

Figura 42 

 

 

 

 

 

Figura 43 

c) QUADRAS 

NÍVEL 1 

Figura 44 Figura 45 Figura 46 
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NÍVEIS 2 / 3 

Figura 47 

 

 

Figura 48 Figura 49 

d) 5 ELEMENTOS 

NÍVEIS 1, 2 e 3 

Figura 50 

 

Figura 51 Figura 52 

Figura 53 

 

Figura 54 

 

Figura 55 

 

 

e) 6 ELEMENTOS 

NÍVEIS 1, 2 e 3 

Figura 56 

 

Figura 57 

 

Figura 58 
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Figura 59 Figura 60 Figura 61 

 

f) GRUPO 

NÍVEIS 1, 2 e 3 

Figura 62 

 

Figura 63 Figura 64 

 

Figura 65 Figura 66 Figura 67 

Figura 68 

 

Figura 69 

 

Figura 70 

 

FISIOLOGIA DO TREINO E CONDIÇÃO FÍSICA 

Nesta componente será inserida no aquecimento de cada uma das seis sessões 

que compõem esta unidade didática. Assim, cada grupo terá 15 minutos para realizar 

o seu próprio aquecimento, seguindo as diretrizes expostas: 

 Iniciar pelos exercícios de força e só depois entrar na flexibilidade; 
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 Optar por 4 dos 8 exercícios (cada elemento do grupo faz as suas opções); 

 Realizar 3 séries de 20” de trabalho e 10” de descanso, sem pausa entre as 

séries; 

 Na passagem da força para a flexibilidade há uma pausa de um minuto; 

a) Força  

Agachamento com 

salto com movimento 

dos MS 

Prancha dinâmica 

Ponte de ombros 

dinâmica (abre-abre-

fecha-fecha) 

Flexão dinâmica 

   

 

Canivetes alternados Lounge com salto Barquinho ondulado Burpee 

    

b) Flexibilidade  

Ponte 
Tocar no MI 

alternadamente 
Bolinhas Espargata 

 

   

Mobilidade de ombros 
Crucifixo no chão 

com ambos os MI 

Flexão do tronco 

sobre os MI 

estendidos 

Mobilidade de 

ombros 
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ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO ESQUEMA DE GRUPO 

O esquema de grupo é realizado por cada um dos 3 grupos de trabalho e terá de 

seguir as seguintes indicações:  

 Respeitar o tema e subtema escolhido; 

 Incluir uma música que vá de encontro ao tema e subtema; 

 Incluir 2 pares, 2 trios, 1 quadra e 1 figura de 5 elementos; 

 Incluir no mínimo 3 elementos de ligação; 

 Cada elemento do grupo tem de realizar no mínimo 3 figuras e 3 elementos de 

ligação; 

 O esquema deve ter a duração máxima de 1min30seg; 

 Será cotada a componente técnica (60%) onde é avaliado o monte, equilíbrio e 

desmonte, a componente artística (10%), onde se insere a criatividade, postura 

e encadeamento lógico e a construção do esquema e empenho ao longo das 

aulas (15%) que inclui o cumprimento das tarefas propostas e a dedicação 

inerente ao exercício das mesmas; 

 Nº da figura Nível Participantes 

Pares 
   

   

Trios 
   

   

Quadras    

5 elementos    

Elementos 

ligação 

 

 

  

  

  

  



 

CLVIII 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO ESQUEMA GLOBAL (DE TURNO) 

O esquema de turno é realizado por todos os elementos que compõe o turno e terá 

de seguir as seguintes indicações: 

 Cada grupo junta o seu esquema ao global, respeitando o tema e subtemas 

escolhidos e contando uma história com um seguimento lógico;  

 Incluir uma figura de turno, onde todos estão integrados; 

 Escolher a(s) música(s); 

 O esquema deve ter a duração máxima de 1,30min a somar às apresentações 

de cada um dos grupos (total = 6 minutos); 

 Será cotada a componente artística (10%), onde se insere a criatividade, 

postura e encadeamento lógico e a construção do esquema e empenho ao 

longo das ulas (5%) que inclui o cumprimento das tarefas propostas e a 

dedicação inerente ao exercício das mesmas; 

Figura de 

Turno 
Nº das figuras: 

Música(s) 

 

 

 

Elementos 

ligação 

  

  

  

  

AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá ao longo das aulas da Unidade Didática no cumprimento das 

tarefas e desafios propostos e na apresentação do esquema de grupo e global. Como 

forma de integrar-vos em todo este processo e ajudar-vos a construir a vossa própria 

aprendizagem, em todas as sessões farão uma autoavaliação, onde refletem sobre as 

vossas dificuldades, necessidades e comportamentos, percebendo o que terão de 

trabalhar nas próximas aulas. Além disso terão também um papel ativo na avaliação 

dos colegas. Mas antes de começar, precisamos de fazer a avaliação diagnóstica, 

preenchendo as tabelas em baixo. 

a) Avaliação diagnóstica 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

frente com MI 

afastados 

Apoio das mãos 

longe dos pés 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Rolamento à 

retaguarda com 

MI afastados 

Flexão do tronco à 

frente 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma 

linha 

Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Rondada 

Apoio das mãos 

longe dos pés 

1ª mão voltada para o lado e 

a 2ª para trás 

Impulsão dos MI no final 

(curveta) 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Pino de cabeça 

Triângulo-testa-mãos Subir a bacia e só depois MI Alinhamento corporal 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 
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Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 

   

O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
IG

U
R

A
S
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E
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A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

frente com MI 

afastados 

Apoio das mãos 

longe dos pés 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Rolamento à 

retaguarda com 

MI afastados 

Flexão do tronco à 

frente 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma 

linha 

Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Rondada 

Apoio das mãos 

longe dos pés 

1ª mão voltada para o lado e 

a 2ª para trás 

Impulsão dos MI no final 

(curveta) 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Pino de cabeça 

Triângulo-testa-mãos Subir a bacia e só depois MI Alinhamento corporal 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 
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Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 

   

O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
IG

U
R

A
S

 D
E

 P
A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

frente com MI 

afastados 

Apoio das mãos 

longe dos pés 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Rolamento à 

retaguarda com 

MI afastados 

Flexão do tronco à 

frente 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma 

linha 

Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Rondada 

Apoio das mãos 

longe dos pés 

1ª mão voltada para o lado e 

a 2ª para trás 

Impulsão dos MI no final 

(curveta) 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Pino de cabeça 

Triângulo-testa-mãos Subir a bacia e só depois MI Alinhamento corporal 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 
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Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 

   

O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
IG

U
R

A
S

 D
E

 P
A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

frente com MI 

afastados 

Apoio das mãos 

longe dos pés 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Rolamento à 

retaguarda com 

MI afastados 

Flexão do tronco à 

frente 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma 

linha 

Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Rondada 

Apoio das mãos 

longe dos pés 

1ª mão voltada para o lado e 

a 2ª para trás 

Impulsão dos MI no final 

(curveta) 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Pino de cabeça 

Triângulo-testa-mãos Subir a bacia e só depois MI Alinhamento corporal 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 
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Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 

   

O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
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U
R

A
S
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E
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A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

frente com MI 

afastados 

Apoio das mãos 

longe dos pés 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Rolamento à 

retaguarda com 

MI afastados 

Flexão do tronco à 

frente 
Mãos dentro e perto dos MI 

MI estendidos na fase final 

do rolamento 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma 

linha 

Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Rondada 

Apoio das mãos 

longe dos pés 

1ª mão voltada para o lado e 

a 2ª para trás 

Impulsão dos MI no final 

(curveta) 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Pino de cabeça 

Triângulo-testa-mãos Subir a bacia e só depois MI Alinhamento corporal 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 
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Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 

   

O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
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U
R

A
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E
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A

R
E
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Figura 1: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 



 

CLXIX 
 

b) Autoavaliação 

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo 

das 6 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
a matéria 

Sou capaz de descrever o objetivo da aula      

Percebo o conteúdo que foi lecionado      

Identifico o nível em que me encontro      

Identifico a pega, o monte e o desmonte a utilizar nas 
figuras 

     

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Em relação 
a mim 

Sou capaz de autoavaliar as minhas potencialidades      

Sou capaz de autoavaliar as minhas dificuldades      

Estou predisposto para aprender      

Comunico, ativamente, com os meus colegas      

Participo e envolvo-me em todas as atividades propostas      

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
o outro 

Ajudo / Corrijo os meus colegas      

Trabalho conjuntamente com os meus colegas      

Avalio, conscientemente, o desempenho dos meus 
colegas  

     

Observações: 
 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

   

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CLXX 
 

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CLXXI 
 

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo 

das 6 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
a matéria 

Sou capaz de descrever o objetivo da aula      

Percebo o conteúdo que foi lecionado      

Identifico o nível em que me encontro      

Identifico a pega, o monte e o desmonte a utilizar nas 
figuras 

     

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Em relação 
a mim 

Sou capaz de autoavaliar as minhas potencialidades      

Sou capaz de autoavaliar as minhas dificuldades      

Estou predisposto para aprender      

Comunico, ativamente, com os meus colegas      

Participo e envolvo-me em todas as atividades propostas      

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
o outro 

Ajudo / Corrijo os meus colegas      

Trabalho conjuntamente com os meus colegas      

Avalio, conscientemente, o desempenho dos meus 
colegas  

     

Observações: 
 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

   

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CLXXII 
 

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CLXXIII 
 

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo 

das 6 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
a matéria 

Sou capaz de descrever o objetivo da aula      

Percebo o conteúdo que foi lecionado      

Identifico o nível em que me encontro      

Identifico a pega, o monte e o desmonte a utilizar nas 
figuras 

     

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Em relação 
a mim 

Sou capaz de autoavaliar as minhas potencialidades      

Sou capaz de autoavaliar as minhas dificuldades      

Estou predisposto para aprender      

Comunico, ativamente, com os meus colegas      

Participo e envolvo-me em todas as atividades propostas      

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
o outro 

Ajudo / Corrijo os meus colegas      

Trabalho conjuntamente com os meus colegas      

Avalio, conscientemente, o desempenho dos meus 
colegas  

     

Observações: 
 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

   

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CLXXIV 
 

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CLXXV 
 

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo 

das 6 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
a matéria 

Sou capaz de descrever o objetivo da aula      

Percebo o conteúdo que foi lecionado      

Identifico o nível em que me encontro      

Identifico a pega, o monte e o desmonte a utilizar nas 
figuras 

     

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Em relação 
a mim 

Sou capaz de autoavaliar as minhas potencialidades      

Sou capaz de autoavaliar as minhas dificuldades      

Estou predisposto para aprender      

Comunico, ativamente, com os meus colegas      

Participo e envolvo-me em todas as atividades propostas      

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
o outro 

Ajudo / Corrijo os meus colegas      

Trabalho conjuntamente com os meus colegas      

Avalio, conscientemente, o desempenho dos meus 
colegas  

     

Observações: 
 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

   

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CLXXVI 
 

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CLXXVII 
 

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo 

das 6 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
a matéria 

Sou capaz de descrever o objetivo da aula      

Percebo o conteúdo que foi lecionado      

Identifico o nível em que me encontro      

Identifico a pega, o monte e o desmonte a utilizar nas 
figuras 

     

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Em relação 
a mim 

Sou capaz de autoavaliar as minhas potencialidades      

Sou capaz de autoavaliar as minhas dificuldades      

Estou predisposto para aprender      

Comunico, ativamente, com os meus colegas      

Participo e envolvo-me em todas as atividades propostas      

Observações: 
 

 
 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 

Relação com 
o outro 

Ajudo / Corrijo os meus colegas      

Trabalho conjuntamente com os meus colegas      

Avalio, conscientemente, o desempenho dos meus 
colegas  

     

Observações: 
 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

   

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CLXXVIII 
 

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CLXXIX 
 

c) Heteroavaliação 

A heteroavaliação consiste em avaliar os colegas, assumindo a difícil função de 

discriminar as apresentações dos restantes grupos. O objetivo é trabalhares em 

equipa e todos os elementos observarem a prestação dos dois restantes grupos, 

preenchendo a tabela em baixo. 

Aula 2: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

Aula 2: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

Aula 3: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

Aula 3: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Trio 1 
 
 

 
    

 

Trio 2 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Trio 1 
 
 

 
    

 

Trio 2 
 
 

 
    

 

 Alunos Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Quadra 
 
 

2,5    

5 elementos Todos 3 
 
 

  



 

CLXXX 
 

 

d) Avaliação final 

Execução Técnica (60% dedicado ao esquema de grupo): 
 

Nível das 
figuras/ 

pontuação 

Pares 
1 

Pares 
2 

Trio 1 Trio 2 Quadra 
5 / 6 

Elementos 
Elementos de 

ligação 

Nível 3 3 3 3 3 3 2,5 2,5 

Nível 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 

Nível 1 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Componente Artística em Grupo (20%, 15% para o grupo e 5% para a global): 

 

 Postura Criatividade Encadeamento lógico 

Ponderação 4 valores 8 valores 8 valores 

Construção do esquema e empenho nas aulas (20%, 10% para o grupo e 10% para a 

global): 

 

 Cumprimento dos prazos Preenchimento das fichas 
Empenho, 

participação, e 
comportamento 

Ponderação 7 valores 7 valores 6 valores 

 

  

 Alunos Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Quadra 
 
 

2,5    

5 elementos Todos 3 
 
 

  



 

CLXXXI 
 

Anexo 2: Guião entrevistas focus group 

 

QUESTÕES ESTUDO 

a) O que aprenderam durante estas aulas?  

b) Quais as maiores dificuldades que sentiram?  

c) Como avaliam a dinâmica de grupo?  

d) O que fariam de diferente para melhorar o vosso desempenho?  

e) Em que medida o dossiê vos ajudou no processo? 

f) Qual o valor que atribuem a esta experiencia de ensino? 

 


