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RESUMO 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular Estágio 

Profissional, integrado no segundo ano do plano de estudos do Segundo Ciclo em 

Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. A Unidade Curricular inclui duas componentes, a 

prática de ensino supervisionada e o relatório de estágio. A prática de ensino 

supervisionada foi realizada numa escola cooperante durante um ano letivo integral, 

sob a supervisão de um professor cooperante (da escola) e um professor orientador 

(da faculdade), num núcleo de estágio constituído por duas estagiárias. O conteúdo do 

presente documento é fruto do relato do ano de estágio, na primeira pessoa, de uma 

estudante-estagiária. O documento reporta as experiências e atividades desenvolvidas 

no contexto de estágio que, frequentemente, articulam a teoria com a prática, 

remetendo para a necessidade de refletir acerca das decisões tomadas. Ao longo 

deste ano letivo tive oportunidade de preparar e lecionar aulas a três turmas e de 

assumir o papel de treinadora do grupo equipa do Desporto Escolar, na modalidade de 

Natação. Participei nas reuniões de Departamento e de Grupo Disciplinar de 

Educação Física, bem como nas reuniões das turmas residente e partilhada. Além 

disso, estabeleci contacto com a Diretora da minha turma residente. De todas as 

oportunidades que tive durante este ano de estágio, as maiores e as mais valiosas 

aprendizagens derivaram do processo vivenciado com a turma residente e da 

convivência diária com a minha colega de estágio. Foi ainda realizado um Estudo 

Investigação-Ação, cujo objetivo foi perceber as potencialidades da implementação 

dos princípios da avaliação para a aprendizagem na aprendizagem dos alunos. Os 

resultados indicaram que esta metodologia é excelente à lecionação de qualquer 

modalidade em Educação Física, pois ao centrar o processo nos alunos, constrói-se 

um ambiente de aula muito positivo e potencia-se a aprendizagem. Em termos 

pessoais foi um ano repleto de aprendizagens e a concretização do sonho ser 

professora. 

PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORA ESTAGIÁRIO, EDUCAÇÃO FÍSICA, 
ESTÁGIO PROFISSIONAL, AVALIAÇÃO, APRENDIZAGEM. 
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ABSTRACT 

This report was prepared within the scope of the school placement, integrated 

in the second year of the Second Cycle in Teaching Physical Education in Basic 

and Secondary Education at the Faculty of Sport of the University of Porto. The 

shool placemnet include two components, the supervised teaching practice and 

the practicum report. The school placement was carried out in a cooperating 

school during a full school year, under the supervision of a cooperating teacher 

(of the school) and a supercisor (of the faculty), in a group of  two preservice 

tecahers. The content of this document is the result of a first-person report of a 

preservice teacher about the school year. The document report the experiences 

and activities carried out in the practicum context, which have often confronted 

theory and practice, referring to the need to reflect on the taken decisions. 

Throughout this school year I had the opportunity to prepare and teach three 

classes and assume the role of coach at the Sports School team, in Swimming. 

I participated at the Department meetings and Physical Education Group 

meetings, as well as in the meetings of the resident and shared classes. In 

addition, I established contacts with the Director of my resident class. Of all the 

opportunities I had during this year, the greatest and most valuable learning 

came from the process experienced with the resident classe and the daily 

coexistence with the other preservice teacher. It was also carried out a Action-

research Study, whose objective was to realize the potentialities of the 

implementation of the evaluation principles assessment for learning for the 

students' learning. The results indicated that this methodology is excellent for 

the teaching of all the sport whithi Physical Education classes, because when 

centering the process on the students, a very positive classroom environment is 

built up and learning is potentiated. In personal terms it was a year full of 

learning and the realization of the dream to be a teacher. 

 

KEYWORDS: PRESERVICE TEACHER, PHYSICAL EDUCATION, SCHOOL 
PLACEMENT, ASSESSMENT, LEARNING
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Segundo Nóvoa (2009), a formação de professores deve conceder aos 

docentes mais jovens experiências de aquisição de uma cultura profissional, 

mantendo-os próximos de professores experientes e valorizando o trabalho 

em equipa. Para Nono e Mizukami (2007), esta fase inicial de contacto com 

a profissão é um período de descoberta, onde se ajustam perspetivas 

acerca da profissão.  

 Iza e Neto (2015) afirmam que durante os estágios curriculares é 

constante a articulação entre os conhecimentos adquiridos na faculdade e o 

que se vivencia no contexto escolar, possibilitando ao futuro professor 

compreender o meio e a cultura na qual se insere. Por sua vez, Nono e 

Mizukami (2007) referem que a entrada na carreira é vivida e sentida de 

forma diferente por cada professor e que, tanto os conhecimentos sobre a 

profissão, como as relações que estabelece com os alunos e outros 

docentes, marcam a diferença. De facto, cada processo de estágio é único, 

pelo que os percursos, significados e valorizações diferem de estudante-

estagiário para estudante-estagiário. 

Ao longo do presente documento procurar-se-á colocar em evidência 

não só as experiências, mas também as aprendizagens. Pessoalmente, de 

entre os aspetos que aprendi, destaco o conhecimento acerca da profissão 

de professora de Educação Física, o conhecimento sobre o conteúdo das 

várias matérias de ensino e a perceção de que o professor deve adotar 

posturas distintas em função do escalão etários dos seus alunos. Assim, 

posso afirmar que o crescimento foi não só a nível profissional, mas 

também a nível pessoal, pois comecei, gradualmente, a ser mais exigente e 

rigorosa comigo própria. Sem dúvida, o meu núcleo de estágio foi 

fundamental neste processo.  

Assim, o presente relatório de estágio retrata o processo desenvolvido 

ao longo deste ano letivo, relacionando os acontecimentos e as respetivas 

reflexões com ideias, conceitos e aprendizagens que desconstrui e 

reconstruí ao longo do estágio. De salientar ainda que, com o intuito de 
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proteger a identidade dos alunos, todos os nomes utilizados ao longo do 

relatório são fictícios. 

Em termos de estrutura, o relatório encontra-se dividido por temas que 

foram relevantes ao longo do processo de estágio, sistematizados em três 

partes: 1) Enquadramento Pessoal: relato e descrição do percurso 

percorrido até chegar ao estágio, bem como as influências que as vivências 

anteriores tiveram na participação no estágio e na escolha desta profissão; 

2) Enquadramento da Prática Profissional: além dos enquadramentos legal 

e institucional, é apresentado o núcleo de estágio e a escola cooperante, 

coadjuvada com uma sistematização acerca do papel do estágio na 

formação inicial e da Educação Física na escola; 3) Realização da Prática 

Profissional: este capítulo materializa-se em cinco subcapítulos que 

procuram retratar o percurso feito ao longo do ano letivo. Saliente-se que, 

integrado na componente da Realização da Prática Profissional, foi 

realizado um estudo de Investigação-ação: A Avaliação para a 

Aprendizagem no ensino da ginástica acrobática numa turma do 11º ano de 

escolaridade. O estudo materializasse na implementação dos princípios da 

avaliação para a aprendizagem com o objetivo de procurar perceber as 

potencialidades da metodologia para os processos de aprendizagem dos 

alunos, bem como os obstáculos que se colocam. Este estudo representou 

o ponto de viragem, principalmente ao nível da autonomia e envolvimento 

dos alunos, que subiu exponencialmente a partir daí. 
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2.1. Porquê ser Professora de Educação Física?  
De acordo com Gomes et al. (2014), a escolha de qualquer profissão 

começa muito antes do ingresso no ensino superior. Os mesmos autores 

referem que algumas experiências marcantes, associadas ao gosto pessoal por 

determinada área, induzem a processos de valorização de determinados 

profissionais e, consequentemente, à escolha de uma profissão. O período que 

antecede a vida ativa nessa mesma profissão é definido por Caires (2003) 

como a socialização antecipatória. Esta é a etapa na qual os indivíduos 

adquirem competências e formação para o desempenho de determinada 

profissão, criando algumas expetativas relativamente à mesma.  

 Gomes et al. (2014) reportam que as razões que conduzem à escolha 

da profissão de professor de Educação Física são maioritariamente intrínsecas, 

tais como o gosto pelo desporto, experiências marcantes e alguns agentes de 

socialização, onde a família desempenha um papel preponderante no 

processo. Outra das motivações evidenciadas pelos autores é o gosto pela 

interação com pessoas e, com isto, contribuir para a melhoria da sociedade. 

Não obstante, Barros et al. (2012) apontam como principais influências na 

escolha da profissão de professor de Educação Física a autodeterminação e as 

experiências como atleta, com as quais me identifico. No meu caso, a família 

não assumiu a importância que os autores anteriores referem, nem existiram 

agentes de socialização que me orientassem para esta profissão. Existiram sim 

algumas experiências marcantes, onde o gosto pelo desporto e pelo trabalho 

com crianças em formação, tiveram um papel fulcral.  

Neste sentido, o presente enquadramento visa clarificar o processo que 

me trouxe até esta profissão e de que forma as experiências e todo o percurso 

de formação influenciaram esta opção.   

Sou natural da cidade de Aveiro e sempre estive ligada ao desporto. Em 

criança, as memórias são predominantemente de movimento. De facto, sempre 

gostei de correr, de praticar desporto e de brincar ao ar livre.  

Aos oito anos de idade comecei a jogar andebol num clube perto da 

escola que frequentava, onde permaneci até aos dezoito anos. Durante estes 

dez anos, as experiências foram diversas. Fiz parte de uma equipa que 
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inicialmente perdia todos os jogos, e mais tarde, a mesma equipa competiu 

para o primeiro lugar do campeonato nacional de juvenis. Essas mudanças de 

contexto fizeram-me começar a compreender a importância de um processo de 

formação integral, em que os resultados não são enfatizados, mas sim os 

valores pessoais, como a humildade, o respeito e a entreajuda.  

As experiências não foram apenas ao nível da competição, mas também 

ao nível da interação social. Enquanto atleta conheci pessoas muito diferentes, 

tanto colegas de equipa como adversárias. Neste continuum, muitas vezes as 

jogadoras contra quem joguei, acabaram por se tornar colegas de equipa e 

amigas, com quem partilhei derrotas sofridas e vitórias marcantes.  

No que diz respeito à minha formação académica, frequentei o Curso 

Tecnológico de Desporto e sou licenciada em Desporto e Atividade Física pela 

Escola Superior de Educação de Viseu. Durante a minha licenciatura residi três 

anos na “Graciosa”, com as tradicionais visitas a casa ao fim de semana. A 

experiência na cidade de Viseu foi, sem qualquer dúvida, das melhores que eu 

tive oportunidade de viver. Foi um salto muito grande, principalmente ao nível 

pessoal, o que influenciou diretamente a minha maturidade. Foi nessa altura 

que entrei no “mundo do trabalho”, não na área do desporto, mas em trabalhos 

temporários. Conheci muitas pessoas e alguns métodos de trabalho, que foram 

essenciais para a minha visão sobre o mundo “real”. Estas experiências 

também me fizeram perceber um pouco acerca daquilo que nos rodeia 

diariamente, e que tudo tem um motivo e uma explicação, ainda que por vezes 

nos pareçam completamente descabidos. As mudanças que fui percecionando 

verificaram-se, sobretudo, ao nível das crenças e dos valores pessoais, pelos 

quais tento guiar-me todos os dias. Após conviver com pessoas tão diferentes 

e de estar em mundos completamente distintos, sinto-me mais madura e mais 

compreensiva, principalmente no que concerne à perceção do “outro lado das 

coisas”. Estas são caraterísticas que considero essenciais para a profissão 

docente. De facto, considero fundamental que o professor tenha a capacidade 

e a sensibilidade de perceber que por detrás de todo o comportamento, 

adequado ou inadequado, existe uma razão, e o verdadeiro valor de um 

educador deve passar por considerá-lo.  
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No início da licenciatura não tinha a ambição que tantas vezes nos guia 

e não sabia o que iria fazer no final daquela fase. Houve uma época em que 

considerei que o mundo do ginásio e do fitness era a opção, mas numa única 

experiência de um mês, rapidamente percebi que, de modo algum, aquele 

seria o meu projeto de vida.  

No decorrer dos três anos de licenciatura e aproximando-se a altura de 

realizar o estágio final, a escolha recaiu sobre o treino com crianças e jovens 

num clube de São Pedro do Sul. Este foi o ano de regresso ao andebol, mas 

agora como treinadora. Realizei o estágio assumindo os papéis de treinadora 

principal no escalão de minis e treinadora adjunta em iniciados e juvenis 

femininos. Este ano foi, sem qualquer dúvida, “o tal”. Até aqui conhecia 

minimamente o mundo do desporto e sabia que era “o meu sitio”, só́ não sabia 

em qual das suas vertentes. Ao iniciar o estágio apercebi-me de que era a 

ensinar desporto que eu me sentia confortável e que era aquela a sensação 

que me deixava realizada. Sentir que há um grupo de jovens que trabalha 

connosco, que está sob a nossa responsabilidade e que nos vê como alguém 

que está lá para lhes acrescentar valor são, para mim, das sensações mais 

gratificantes.  

Após terminar a licenciatura e estar um ano afastada da faculdade, 

decidi candidatar-me ao Mestrado de Ensino de Educação Física. Foi uma 

decisão muito ponderada, pois não tinha a certeza se estaria, ou não, disposta 

a mais dois anos de faculdade. No entanto, com apoio da família e amigos 

decidi fazê-lo. Esta candidatura mudou toda a dinâmica da minha vida até 

então, ao ser trabalhadora-estudante e vivendo longe da faculdade. As viagens 

tornaram-se uma constante e foi, seguramente, um ano extremamente 

desgastante. Durante esse ano aprendi a não desistir e a pensar a longo prazo, 

desafiando-me todos os dias para fazer o melhor possível. 
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2.2. As expectativas de uma “quase” Professora de Educação 
Física 

Os sentimentos que antecederam o início do Estágio eram incertos e 

instáveis. Importa, antes de mais, começar por assinalar que tanto a Professora 

Cooperante como a minha colega de estágio, eram bastante exigentes. Desde 

cedo percebi que não bastava fazer, para além disso, tinha de ser bem feito. 

Neste sentido, os principais desafios que enfrentei foram ao nível da 

organização e da gestão das tarefas obrigatórias, assim como a qualidade das 

mesmas. Sem dúvida que este ano marcou uma mudança pessoal, tendo em 

conta que a exigência comigo se elevou exponencialmente. Foi inevitável 

alguma ansiedade nos primeiros meses de estágio, pois o núcleo de estágio 

era constituído por pessoas com as quais eu não estava habituada a lidar, nem 

a qualidade exigida era aquela para a qual eu estava habituada a concorrer. O 

nível de exigência foi constantemente elevado, o que me obrigou a desafiar-me 

todos os dias, para estar minimamente próxima do nível de exigência imposto.  

A minha grande ambição, desde o início, foi ser capaz de me tornar tão 

professora como aqueles que eu via e, rapidamente, isso se tornou um desafio. 

Como seria gerir toda a atenção focada em mim? Como seria lecionar uma 

aula, sozinha? Apesar desta dúvidas, eu tinha uma certeza, tal como retrata o 

seguinte excerto:  

 

“(...)não me iria sentir confortável nesta “faceta autoritária”, pelo menos, 

não nesta faixa etária. É fácil lembrar-me dos anos de secundário, 

chegando ao fim de uma aula e pensar que “aquele professor era muito 

mandão, não gosto dele”, e tal como seria de esperar, isso repercutia-se 

sempre no comportamento da turma naquelas aulas. No final das 

contas, são mais de vinte alunos para um professor... se o nosso 

objetivo é ensinar para que a turma aprenda, através de esforço e 

empenho na aula, então esse não seria um bom caminho.” – Reflexão 
das aulas nº1 e 2, 26 de Setembro 
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É possível afirmar, com toda a certeza, que este ano foi muito 

enriquecedor e repleto de desafios pois, tal como afirma Larrivee (2008), a 

partilha de experiências, de estratégias e de pontos de vista, com outros 

colegas, são aspetos valiosos no processo de reflexão e melhoria das práticas. 

Desta forma, o professor estagiário aprende a aceitar e a ouvir novas 

alternativas e a reconhecer erros que, dadas as crenças pessoais, são mais 

facilmente percecionadas por outras pessoas. Foi neste sentido que a minha 

colega de estágio, a Mafalda, teve um papel essencial durante este ano letivo, 

fazendo-me perceber a importância da organização e da gestão de tempo. 

Para além do contacto com a Mafalda, destaco as vivências com os diferentes 

ciclos de ensino, principalmente as tidas com a turma residente, com a qual a 

aprendizagem foi ainda mais acentuada. Com o decorrer no ano letivo percebi 

que seria essencial dar-lhes voz na construção deste relatório, pelo que realizei 

um pequeno questionário no final do ano (anexo 1), de forma a suportar e 

confrontar algumas das minhas reflexões e sentimentos. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3.1. O Estágio Profissional na FADEUP 
Segundo o Regulamento da Unidade Curricular do Estágio Profissional1 

(EP), o estágio está inserido no plano de estudos do 2º Ciclo conducente ao 

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

Secundário e integra duas componentes, a Prática de Ensino Supervisionada 

(PES) e o Relatório de Estágio Profissional.  

De acordo com Iza e Neto (2015), os estágios curriculares ou a PES, 

podem ser encarados como espaços privilegiados de articulação entre a teoria 

e a prática, o que, sem dúvida, foi extremamente construtivo. São também 

momentos dedicados ao diálogo e à superação de objetivos e dificuldades 

(Sérgio, 2014) . Aprendi lições que a faculdade não ensina, assim como a 

faculdade me ensinou conteúdos que nunca iria aprender na escola. Saber 

ouvir e procurar compreender opiniões diferentes, saber estar em frente a uma 

turma conforme o ciclo de ensino foram algumas das vivências centrais que o 

estágio me deu e que irão ser retratadas ao longo deste documento.  

De acordo com as respetivas Normas Orientadoras2, o EP contempla 

três áreas de desempenho: Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, Participação na Escola e Relações com a Comunidade e 

Desenvolvimento Profissional.  

O domínio da Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

pressupõe a elaboração de diversas estratégias de intervenção, nas diferentes 

áreas de atuação do professor, tais como a elaboração de diversos 

documentos, a realização e concretização dos diferentes níveis de 

planeamento e a avaliação do ensino dos respeitos alunos. Esta foi uma das 

áreas onde senti que evoluí mais e em que o núcleo de estágio assumiu um 

papel preponderante. Neste domínio a articulação entre a prática e a teoria foi 

constante, e, ao longo do ano, documentos como o Modelo de Estrutura de 

Conhecimento e as Grelhas de Avaliação, sofreram alterações brutais. Estas 

 
1  
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 
Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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alterações decorreram na minha perceção acerca da importância dos 

documentos, e elevaram a minha capacidade de os construir de uma forma 

muito mais ajustada à realidade. O que começou por ser um verdadeiro “bicho 

de sete cabeças” com pouca utilidade, terminou sendo um instrumento 

essencial no planeamento das aulas e realização das avaliações.  

No que concerne à relação do Estudante-Estagiário (EE) com a escola e 

com a comunidade envolvente, compete ao mesmo promover o sucesso 

educativo e reforçar do papel da Educação Física (EF) no meio educativo. De 

facto, a oportunidade de conhecer todo o ambiente escolar, com o olhar de 

professor foi fundamental neste processo de formação (Marcon et al., 2012). 

Este é um domínio que, na minha opinião, marca significativamente a formação 

inicial do EE. Tal como afirma Cunha (2007), o comportamento dos docentes 

de EF é determinado pela cultura vigente em torno da mesma, em cada 

contexto. Por este motivo, acredito que os ideais e práticas presentes na 

escola onde foi realizado o EP será, durante algum tempo, tido como uma 

referência até que me seja possível conhecer novas e diferentes realidades. 

Neste domínio, participei ao longo de todo o ano no Desporto Escolar (DE), na 

modalidade de natação, estando presente em diversas competições. Além do 

DE, estabeleci alguns contactos com Diretora de Turma da minha turma 

residente e compreendi que este é um elemento fundamental na melhoria de 

resultados da turma e ainda na mediação do contacto entre a escola e os pais. 

Ainda nesta área, enquanto núcleo de estágio, estivemos presentes na 

dinamização do Corta-Mato Escolar e promovemos uma atividade desportiva 

“Fit Day” (anexo 2).  

A última área de desempenho refere-se à evolução pessoal e 

profissional do EE, onde a reflexão e a investigação com vista à melhoria da 

prática, assumem um papel preponderante. Neste sentido, Batista e Queirós 

(2013) afirmam que o EE deve, para além de adquirir conhecimentos e 

competências, ser estimulado à reflexão critica. Em linha com as autoras, esta 

posição critica e construtiva irá dotar o futuro professor de capacidades que 

vão muito além do “saber fazer”, entre as quais destaco o saber “como?” e 

“porquê?”. Para além do desenvolvimento e melhoria destas capacidades, 
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considero que a PES passa, também, por aprender a ouvir e a aceitar algumas 

sugestões que, na maioria das vezes, não fazem sentido para o próprio EE 

(Queirós, 2017). Neste âmbito, Nóvoa (2009) refere que o registo de algumas 

práticas marcantes, assim como a reflexão acerca das mesmas, são elementos 

fulcrais para o processo de formação de um professor. Neste domínio também 

senti melhorias substanciais, resultando numa evolução gradual ao longo de 

todo o ano letivo. O estudo de Investigação-Ação, cuja temática foi a avaliação 

para aprendizagem em educação física, foi um elemento central à melhoria da 

reflexão.  

Obviamente que o processo de aprender a ensinar não decorre 

exclusivamente de opiniões e sugestões de outrem, pois, tal como reforçam 

Gomes et al. (2014), o mesmo é altamente influenciado pelas caraterísticas 

pessoais do EE. O Estágio Curricular exige que o EE tenha a sua própria 

contribuição no seu processo (Marcon et al., 2012). Destaco assim, alguma 

“luta” entre aceitar sugestões e seguir as próprias crenças e intuições, 

procurando a conciliação entre ideais e experiências pessoais e sugestões ou 

correções. No seguinte excerto é possível verificar o momento em se deu uma 

das alterações ao nível da conceção de uma boa aula de EF:  

 

“Esta aula alterou um pouco a minha conceção de uma boa aula, 

principalmente em dois aspetos:  

Não há problema nenhum em investir tempo na transmissão de 

informação, no questionamento ou até mesmo na negociação com os 

alunos, porque quando olharmos para a aula vamos ver um ambiente 

muito mais organizado, alunos mais envolvidos e motivados e ainda ter 

um sentimento de “missão cumprida” muito maior. (...)” – Reflexão 
semanal nº 26, 21 de março de 2019 
 
3.2. A escola como instituição intercultural  

De acordo com Ribeiro et al. (2010), a sociedade concede à escola o papel 

de educar e refere-a como o local onde se reflete o desenvolvimento da 

sociedade. Assim, para Oliveira e Daolio (2011), a escola deve ser um espaço 
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de diálogo e de comunicação, que atribui importância à diferença como forma 

de desenvolvimento e crescimento coletivo. Para tal, é crucial que a 

comunidade escolar adote estratégias que considerem as diferenças culturais. 

Para o efeito, é essencial assumir novas posturas e produzir novos 

conhecimentos e objetivos (Moreira & Candau, 2003).  

Para Ribeiro et al. (2010) educar na sociedade atual tornou-se um desafio, 

pois a escola e a sociedade vivem em constante dicotomia, à qual se dá o 

nome de “daltonismo cultural”. Com efeito, os autores afirmam que os alunos 

se tornaram no “arco-íris”, como representação da diversidade de ideias e 

motivações. Por este motivo, não é suficiente acrescentar temas ou 

celebrações nas escolas, sendo necessário um novo olhar e uma sensibilidade 

diferente à visão de educação (Moreira & Candau, 2003).  

Para que seja possível construir um bom caminho, dotando a escola de 

melhores respostas à diversidade da sociedade, é fundamental que se tenha 

em atenção as ideias dos jovens. Para tal, é importante dialogar com os 

alunos, percebendo o seu modo de encarar os assuntos. Caso contrário, 

apenas iremos conseguir que os alunos se afastem dos professores, 

desvinculando a escola daquele que deve ser o seu objetivo (Lima, 1989b). 

Desta forma, a escola seria, de facto, um excelente reflexo da sociedade, pois 

iria considerar a diversidade dos indivíduos que a compõem (Ribeiro et al., 

2010).  

Penso que o caminho tem sido feito precisamente no sentido inverso e, tal 

como referem Batista e Queirós (2015), algumas mudanças, tais como, a 

orientação excessiva para os resultados dos exames nacionais, têm vindo a 

modificar a instituição escolar. Com a aproximação dos exames, um dos alunos 

da minha turma residente entrou em fase depressiva, tendo sido medicado com 

antidepressivos. A pressão imposta nestes jovens com dezasseis e dezassete 

anos é tanta, que os alunos deixam de ter tempo ou predisposição para outras 

atividades. Talvez a resposta não esteja nos antidepressivos, mas sim na 

reconfiguração dos currículos e das estratégias pedagógicas. Se, como refere 

Lopes (2013), a educação é a chave do futuro e a qualidade da mesma passa 

por respostas inovadoras e ponderadas, como é que a educação continua a 
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exigir este tipo de formação? Se o mercado de trabalho tem vindo a demonstrar 

interesse em pessoas inovadoras e resilientes, como é que esta realidade se 

mantém?   

O documento orientador das decisões a adotar nos diversos 

estabelecimentos de ensino (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória) fornece algumas respostas sobre o tipo de cidadão que se 

pretende formar. O Ministério requer que todos os alunos respondam a 

determinadas áreas de competências, entre os quais, o relacionamento 

interpessoal - interagir com tolerância e responsabilidade, adequando os 

comportamentos a diferentes contextos3. Face a estas competências e 

atendendo ao advogado por Sarmento (2004b), as práticas desportivas na 

escola, nomeadamente a aula de EF, são um excelente meio de educação, por 

favorecerem valores no desenvolvimento da personalidade dos alunos. Para 

responder às orientações inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, a EF deve colocar os benefícios do desporto ao 

serviço da formação dos alunos. Para tal, é benéfica a sensibilização para a 

adoção de comportamentos saudáveis e o desenvolvimento de personalidades 

baseadas no espírito de cooperação e entreajuda, solidariedade e justiça entre 

outros. Além das competências sociais, o jogo é um excelente meio de 

desenvolvimento intelectual, facto que se realça pela crescente complexidade 

dos mesmos (Sarmento, 2004b). Face a este quadro é inegável o valor 

formativo da EF no contexto curricular. 

 
3.3. A Educação Física na escola - Legitimar a disciplina 
Já no século XX, autores como Lima (1989c), reconheceram a 

importância da Educação Física, afirmando que o homem não é nada se for 

separado do seu corpo. Ou seja, sem um corpo e sem a relação com o mesmo, 

o Homem não vive, não se forma, não se educa. Esta é, sem dúvida, uma das 

valências a favor da Educação Física, uma disciplina privilegiada, por não 

existir outra no currículo que trate as questões da corporalidade e o desporto. 

 
3 Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Despacho nº 6478/2017, 26 de julho 
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O desporto ensina valores essenciais para a vida, tais como a relação com os 

outros e o respeito.  

Graça (2015) constata a existência de diferentes tradições, comunidades 

e opiniões, concluindo que a EF atravessa um período sensível. Alguns 

entendem que o desporto deve ser o centro da EF, enquanto outros o 

consideram apenas uma parte da mesma (Batista & Queirós, 2015). Existem 

ainda discursos que apelam à saúde e aos estilos de vida saudáveis e outros 

que defendem a EF como um espaço de recreação e lazer supervisionados, 

com alguns propósitos educativos (Batista & Queirós, 2015). E, por fim, o 

Programa Nacional parece procurar evitar extremismos:  

 

“Estes programas foram concebidos como um instrumento necessário 

para que a educação física das crianças e jovens ganhe o 

reconhecimento que carece, deixando de ser vista, por um lado, como 

mera catarse emocional, através do exercício físico vigoroso, ou, por 

outro lado, como animação/orientação de (alguns) jovens «naturalmente 

dotados» para se tornarem artistas da perfomance desportiva.” 4 

 

Facilmente percebemos a diversidade de opiniões e reconhecemos 

alguns dos desafios com os quais a EF se confronta. Mas, questiono-me sobre 

se existe esta discussão noutras áreas disciplinares. Apesar de considerar que 

a legitimação da nossa matéria de ensino não deva passar por nos 

compararmos a outras disciplinas, não consigo deixar de me questionar sobre 

se, por exemplo, os professores de Filosofia “perdem tempo” a perceber qual a 

sua importância no currículo. A preocupação deveria ser a leitura do 

Programas Nacionais de modo a que todos estivéssemos a trabalhar no 

mesmo sentido e para os mesmos objetivos, tal como acontece em todas as 

restantes disciplinas.  

Considero que faz todo o sentido distinguir os problemas associados à 

credibilização da EF, entre constrangimentos políticos e financeiros, tais como 

 
4 Programa Nacional de Educação Física – 10º, 11º e 12º anos de acordo com  o artigo 38.º 
do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
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a redução do tempo disponível, as instalações deterioradas ou insuficientes e 

problemas ligados à falta de comprometimento com o ensino da disciplina 

(Crum, 2013). A verdade é que a sociedade, assim como a ecologia das 

escolas, não estão a favor dos professores de EF, devido à desobrigação de 

prestação de rendimentos na disciplina (Graça, 2015). Ou seja, ao contrário do 

que acontece noutras disciplinas, os alunos não têm de prestar contas daquilo 

que aprenderam, em exames nacionais. Não obstante, a valorização da 

Educação Física deve partir da aula propriamente dita, ou seja, do modo como 

o professor a aborda. Mais do que ouvir e formar opiniões ou juízos de valor 

acerca da importância da nossa disciplina, importa tratá-la com a relevância 

que lhe atribuímos, porque afinal “se não gostarmos de nós, quem gostará?”.  

De acordo com Graça e Mesquita (2015b), o conteúdo educativo da EF 

confere-lhe uma legitimidade acrescida, no entanto, o tratamento didático 

permanece bastante superficial. Foram várias as situações em que, através de 

observações informais, me deparei com acontecimentos que colocam em 

causa a importância da EF. Como por exemplo, aulas em que não era 

fornecido qualquer feedback aos alunos, nem eram propostos exercícios 

adequados ao nível e às dificuldades dos alunos, sendo evidente a falta de 

sucesso e de pedagogia nestas aulas.  

O envolvimento e a motivação dos alunos são, sem dúvida, diferentes entre 

os ciclos de ensino, sendo que verifiquei um compromisso muito mais vincado 

nos alunos dos 2º e 3º ciclos. Enquanto que muitos alunos do Ensino 

Secundário chegavam ao pavilhão com uma postura que gritava “oh não, mais 

uma aula de física!”, quando se aproximavam os alunos das turmas dos 2º e 3º 

ciclos, o entusiasmo era evidente. Chamavam o professor, ajudavam com o 

material, sugeriam jogos, chegavam com uma antecedência de dez/quinze 

minutos...  

Curiosamente, o compromisso que observei por parte dos professores foi 

igualmente diferente. Foi mais frequente observar aulas bem estruturadas no 

ensino secundário, do que nos restantes ciclos de ensino. Penso que estas 

diferenças se prendem com o facto de os alunos mais jovens serem mais 

agitados e, consequentemente, serem turmas mais cansativas e complicadas. 
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Já o Ensino Secundário, face à maturidade dos alunos ser superior, exige mais 

dos professores ao nível do conhecimento do conteúdo, das regras e das 

progressões adequadas. 

Questionei-me bastantes vezes ao longo do ano letivo acerca da noção 

que alguns professores têm acerca da sua profissão. Pergunto ainda se, em 

algum momento, pararam para refletir sobre aquilo que transmitem aos alunos 

e no impacto que essas atitudes terão na imagem na nossa profissão.  

Apesar das dificuldades e obstáculos que poderão surgir, penso que, em 

primeiro lugar, cabe ao professor conferir a devida importância à sua profissão 

e ao seu trabalho que é, sem dúvida, ensinar os alunos. Deste modo, o 

professor deve procurar enaltecer a sua profissão e, pela sua intervenção, 

fazer com que os alunos lhe atribuam a devida importância. Felizmente, vi 

também situações em que, de facto, os professores ensinavam o desporto com 

alguma preocupação e compromisso. Penso que são estes bons exemplos que 

dão à EF a relevância que ela merece: 

 

 “Durante esta aula, foi abordada a modalidade de ginástica de solo, 

onde os alunos demonstraram ter algumas potencialidades. A duração 

das tarefas permitiu, não só um tempo de execução adequado, como 

também o diálogo entre os alunos. Este diálogo, ou ensino por pares, dá 

aos alunos a possibilidade de se apropriarem da própria aprendizagem e 

da dos colegas. Foi evidente o entusiasmo e o interesse dos alunos em 

realizar corretamente os elementos indicados pela professora. A este 

propósito, surge o conceito de autonomia que transmite aos alunos um 

sentimento de pertença e valorização muito forte. (Rosado & Ferreira, 

2009).” – Relatório de observação a uma aula de uma turma de 5º 
ano, 17 de janeiro de 2019 

 

Além dos princípios pedagógicos que pude observar, também 

compreendi a importância da postura do professor durante a sua aula, assim 

como o impacto positivo de uma boa colocação de voz:  
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“Postura: Líder, assertiva e expressiva. Quando o professor fala, 

alterando o tom de voz e a expressão facial, os alunos percebem de 

imediato a intenção e mudam de atitude. (...) Juntamente com uma 

ótima colocação de voz, o professor consegue captar a atenção dos 

alunos transmitindo de forma explicita quando a turma não está a 

corresponder ao que é pedido. Afetividade: A atitude descontraída e a 

postura atenta e segura, criam na aula um ambiente propicio à 

aprendizagem transmitindo aos alunos uma energia positiva e 

promovendo o seu compromisso com as tarefas e com a organização da 

aula.”  - Relatório de observação a uma aula de uma turma de 5º 
ano, 17 de janeiro de 2019 
 

“A voz é, sem qualquer dúvida, um recurso profissional imprescindível 

aos professores (Pederson e Dragone, 2018). É através dela que se 

transmitem as informações, e até que o professor cativa, ou não, os 

alunos.  Uma voz forte e bem colocada vai, certamente, melhorar a 

qualidade da instrução e a atenção dos alunos à mesma. Claro que nem 

todos temos a mesma força na voz, mas é importante saber comunicar e 

o modo como o fazemos é determinante.” – Relatório de observação a 
uma aula de uma turma de 10º ano, 15 de janeiro de 2019 

 

Estes excertos representam alguns bons exemplos daquilo que são, na 

minha opinião, alguns passos para ajudar na legitimação da nossa disciplina. É 

certo que se o professor trabalhar neste sentido, sairá das aulas mais satisfeito 

e criará um ambiente relacional positivo e fundamental no empenho e 

crescimento dos seus alunos (Rosado & Ferreira, 2015). De acordo com Graça 

e Mesquita (2015a), estabelecer regras e criar variantes nas diferentes tarefas 

são algumas das estratégias simples que, na minha opinião e tal como foi 

possível verificar nos excertos apresentados, poderiam fazer toda a diferença. 

Apesar de o domínio da gestão da aula estar relacionado com a experiência do 

professor e com cada turma em específico, a partilha de opiniões e de 
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estratégias poderá ser também uma excelente ferramenta nesta melhoria 

contínua na profissão docente. 

Segundo Morgan e Hansen (2008), a antiga ideologia da EF ainda 

prevalece na visão de muitos docentes, em que a aula era lecionada sem 

qualquer tratamento pedagógico. A verdade é que nas escolas ainda persistem 

práticas muito antiquadas e que até mesmo os Programas estão desajustados 

à realidade, prevalecendo a ideia de que eles têm de ser melhorados com base 

nos anteriores (Crum, 2013). Como prova de que estes Programas deveriam 

ser totalmente refeitos, surge Crum (1993), afirmando que, já naquele ano, 

existiam as visões da “educação física como treino do físico” e da "educação 

física como educação, através do físico". A verdade é que em 2019 existem 

ainda as mesmas tendências - os Programas procuram que a EF responda a 

objetivos comuns (relacionados com a condição física) e objetivos específicos 

(enumerados ao longo da lista interminável de modalidades a abordar ao longo 

da escolaridade obrigatória).  

Obviamente, todas as incongruências que se verificam entre as opiniões 

dos professores, os documentos orientadores e as práticas nas escolas fazem 

com que a EF esteja a atravessar uma fase tão complicada no que respeito à 

sua valorização e legitimação. Por este motivo, já Crum (1993) afirmou que a 

mudança depende da relação saudável e consensual entre os vários 

intervenientes da disciplina. Penso que o primeiro passo na melhoria da EF é 

precisamente o papel ativo e o compromisso que cada professor deve ter, que 

é, habitualmente, demasiado reduzido, tal como já tinha sido referido por Crum 

(1993).  

 

3.4. A escola cooperante, o grupo de Educação Física e o Núcleo 
de Estágio 

O EP foi realizado na escola sede de um dos agrupamentos de escolas 

cooperantes da região do grande Porto, onde o grande lema é “Educar para o 

século XXI”. Este é um agrupamento que valoriza a cidadania ativa através de 

aprendizagens de qualidade, e da sua participação e abertura à comunidade 

envolvente. Entre diversos princípios que devem pautar a atuação de todos os 
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estabelecimentos de ensino reforço, neste em especial, a exigência, a 

flexibilidade e a inovação.  

Em linha com Carvalho (2006), a escola não deve ser um simples 

transmissor da cultura exterior onde se insere, deve sim, ser detentora de uma 

cultura própria. Essa cultura, tal como afirmam Pol et al. (2007), está 

relacionada com as relações que as pessoas estabelecem dentro da escola, tal 

como a partilha de normas e valores designados. Certo é que a escola assume 

um papel fundamental na perpetuação da sua própria cultura, pois ao 

acompanhar os alunos no seu desenvolvimento transmite-lhes uma “herança 

cultural” que, posteriormente, será demonstrada na sociedade. Então, se por 

um lado a escola reflete as ideologias exteriores, por outro reinterpreta e 

adapta essa ideologia levando a uma (re)construção cultural. 

Nesta escola cooperante os princípios que orientam as relações entre os 

atores educativos são baseados na confiança pelo trabalho desenvolvido por 

todos os intervenientes, a exigência no cumprimento das normas e o rigor na 

realização das diversas tarefas e objetivos traçados. É sentida uma cultura de 

transparência nas regras e condutas, de respeito pelos colegas docentes e não 

docentes, de solidariedade e de igualdade perante todos os membros da 

comunidade, criando assim um ambiente propício ao desenrolar de um bom 

trabalho. É procurada a inclusão de todos os alunos na vida ativa do 

agrupamento, assim como responsabilização de toda a comunidade na 

concretização da missão do agrupamento.  

A comunidade educativa do agrupamento é composta por cerca de 2780 

alunos, entre os quais cerca de 1630 estão matriculados na escola sede. No 

que diz respeito ao número de docentes, são cerca de 250 os que exercem 

funções profissionais, sendo que cerca de 70% fazem parte dos Quadros de 

Agrupamento. 

As infraestruturas da escola sede foram alvo de um processo de 

intervenção e modernização, concluído no ano de 2010 pelo que as instalações 

são recentes e modernas. São quatro os espaços disponíveis para as aulas de 

EF, assumindo-se a existência de um quinto espaço que varia entre pequenos 

locais próximos do pavilhão ou pela caixa de areia existente. São variados os 
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materiais desportivos, no entanto, a sua qualidade impede que eles durem 

tanto tempo quanto desejado, tendo em conta a sua utilização regular. 

Naturalmente, existem modalidades privilegiadas em detrimento de outras, 

realçando-se a variedade de materiais para a Ginástica, o andebol e o voleibol. 

O material disponível para estas modalidades permite aulas dinâmicas e com 

elevado nível de atividade. Por outro lado, os níveis de desgaste das bolas de 

futebol e de basquetebol são evidentes.  

Através de uma análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), atualizada em 2016, o agrupamento identifica como pontos fortes os 

resultados ao nível da avaliação interna e externa, a diversificação da oferta 

educativa, o dinamismo do agrupamento, entre outras. Por outro lado, como 

pontos fracos, são assinalados aspetos como a indisciplina de alguns alunos, a 

adaptação do corpo docente às práticas instituídas, assim como a adequação 

das práticas pedagógicas às especificidades da população alvo. Esta análise 

do Projeto Educativo encontra eco na ideia de Canário (2008), que afirma que 

o funcionamento interno da escola se tem revelado incompatível com a 

diversidade de alunos e com as missões que lhe são atribuídas. Por outro lado, 

entendo que o problema reside, tal como descrito anteriormente no documento 

referido, na visão que os professores têm acerca do seu papel na escola. 

O grupo de EF que exerce funções na escola cooperante é composto por 

15 docentes, com uma diversidade enorme de gostos, interesses e 

comportamentos. Tal como é decorrente em diversas escolas, cada professor 

tem o seu desporto de eleição. Neste núcleo, essas preferências eram 

variadíssimas, o que permitiu pedir alguns conselhos durante o ano letivo e 

reter alguns conhecimentos e curiosidades abrangentes a cada um deles. Os 

desportos de eleição eram o futebol, do surf, a ginástica, a dança e as 

atividades da natureza. No que concerne às dinâmicas do grupo, a minha 

descrição não seria totalmente positiva, principalmente no que diz respeito à 

interação entre alguns dos seus elementos e na relação com outros grupos 

disciplinares. Apesar de tudo, foi positivo conviver com o grupo, pois fez-me 

perceber que nem todos os grupos de EF são descontraídos, bem-dispostos e 

comunicativos. Nas reuniões de Departamento foram claras e frequentes as 
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atitudes passivas e de desinteresse. A propósito, recordo um dos meus 

extratos diários a este respeito:  

 

“Formar pessoas apenas à luz do conhecimento prático que temos 

originado pela “escola da vida”, é válido? Como iremos avaliar ou 

ensinar, se não estão claros os critérios e se não estamos a par deles? 

São questões que me ocorreram ao estar presente nesta reunião que 

visava rever os critérios de avaliação da disciplina. Os professores, na 

sua maioria, limitavam-se a ouvir a transmissão de informação, sem 

terem uma opinião ou uma palavra a dizer. No entanto, quando alguém 

que está a par do assunto e o estudou, intervinha, aí já toda gente tinha 

uma palavra a dizer. Nem que fosse baixinho só para o colega do lado 

ouvir, ou para dizer que as horas da escola não dão para tudo.” – 
Reflexão semanal nº 8, 23 de outubro de 2018 
 

No que ao núcleo de estágio diz respeito, é inevitável tecer-lhe alguns 

elogios. O mesmo era constituído apenas por mim e pela minha colega 

Mafalda, coadjuvado pela Professora Cooperante e a Professora Orientadora 

da faculdade, o que foi bastante positivo, permitindo-me estabelecer contactos 

e relações muito mais construtivas. Foram frequentes os debates acerca de 

diversos temas e estratégias com os desafios que nos iam sendo colocados 

pelas diferentes turmas, partilhada ou residente. A existência de opiniões e 

conceções diferentes, tornou as reuniões e os debates muito mais 

enriquecedores.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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4.1. DA CHEGADA DE UMA ESTUDANTE ESTAGIÁRIA ÀS 

MARCAS DE UM PERCURSO 
“A vida é tua, faz dela o que quiseres e faz dos teus sonhos objetivos” 

(Ferreira, 2013,p. 106) 
 
 A chegada ao Estágio representou, para mim, o início do fim da 

concretização de um enorme objetivo. Chegar até aqui e ter a oportunidade de 

estar inserida no contexto (quase) real da vida de professora foi uma conquista 

e entrei com vontade de dar e fazer o melhor de mim. No entanto, não 

considero que o estágio seja um contexto real, pois é constante a dualidade 

entre ser professora e ser aluna. Esta dualidade sente-se verdadeiramente 

aquando, da observação de aulas, tanto pelos colegas do núcleo de estágio ou 

pela Professora Cooperante (PC), quer pela Orientadora da Faculdade. 

Contrariamente ao que se podia esperar, o meu nervosismo não estava 

relacionado com as questões da avaliação, tal como se pode perceber pelo 

seguinte excerto: 

 

“Pensei no que seriam as minhas aulas aos olhos de alguém que vem 

assisti-las pela primeira vez- “Será que as minhas ideias sobre o que 

estava a ser bom e a ser mau, correspondiam à realidade das 

professoras?” – Reflexão Semanal nº11, 14 de novembro de 2018  

 

 Estas aulas observadas foram importantes para que eu percebesse o 

caminho mais adequado a seguir e onde deveria investir ao longo do processo. 

Fizeram ainda com que eu pensasse “outside the box” e percebesse se o 

trabalho que estava a ser desenvolvido estava, de facto, enquadrado com o 

que deveria ser feito.   

As primeiras semanas foram dedicadas ao conhecimento da escola 

através de apresentações aos diversos órgãos educativos, da visita das 

infraestruturas da escola e da consulta e análise dos documentos orientadores 

do agrupamento. Entre muitos dos autores que abordam o início da carreira 
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docente e o denominado “choque com a realidade”, Azevedo e Wiltemburg 

(2013), evidenciam, além do reduzido conhecimento do conteúdo, a solidão, a 

dificuldade diante da indisciplina e a heterogeneidade dos alunos como alguns 

dos principais desafios nesta fase. Neste âmbito, destaco a heterogeneidade 

dos alunos e o conhecimento do conteúdo, como principais dificuldades que 

senti. Garcia (2010) refere que, de facto, o domínio do conteúdo afeta, 

inevitavelmente, a forma como ensinamos, pelo que foi fundamental um grande 

investimento pessoal na consulta de literatura e recurso ao núcleo de estágio 

de forma a superar a falta de conhecimentos consistentes sobre algumas 

modalidades. No que concerne à heterogeneidade dos alunos, as soluções 

passaram pelos diferentes modelos de ensino utilizados e diferentes 

estratégias pedagógicas que irão ser objeto de especificação ao longo do 

presente capítulo.  
Ainda com o objetivo de conhecer o funcionamento, a visão da escola 

cooperante e as diretrizes curriculares, foram lidos e analisados pelo núcleo de 

estágio, documentos como o Projeto Curricular da Escola, o Projeto Educativo, 

o Regulamento Interno e os Programas Nacionais de Educação Física. Apesar 

de o imprevisto fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, Sarmento 

(2004c) refere também que este processo não pode ser um fenómeno 

atribuível ao acaso, mas sim um acontecimento organizado e controlado com 

eficácia. Assim, a análise dos documentos referidos foi a base para a 

construção e elaboração do Modelo de Estrutura do Conhecimento Anual da 

minha turma residente. Aprendi que estes são, claramente, os documentos que 

devem ser parte integrante da preparação de qualquer professor para um novo 

ano letivo. A convivência informal com professores do grupo de Educação 

Física e com outros docentes da escola, foi igualmente importante para 

perceber que estava numa escola com um ambiente calmo e descontraído.   

Durante o ano letivo tive oportunidade de trabalhar com três turmas 

diferentes e ainda com o grupo equipa de Natação do Desporto Escolar. À 

partida, os maiores desafios seriam a turma residente, considerando que nunca 

tinha contactado com alunos desta faixa etária, e o Desporto Escolar, pelo 



 
  

51 

facto de a Natação ser um desporto com o qual tinha apenas tido um contacto 

muito superficial. 

 A turma partilhada, um 6º de escolaridade, era a que me motivava e 

entusiasmava mais, assim como a do 1º ciclo. Ao ponderar os três processos, 

percebo que os maiores desafios (turma residente e DE) foram aqueles que me 

ofereceram mais aprendizagens e foram indispensáveis para o meu 

crescimento, tanto pessoal como profissional.  

Do ponto de vista da fase mais marcante e enriquecedora, destaco o 2º 

período do ano letivo. Estes meses representaram um crescimento enorme e 

valioso e também a alteração das minhas preocupações, que até então 

estavam muito restritas às aulas da turma residente. Durante esta fase do 

estágio, aprendi a gerir melhor todas as minhas tarefas, adotando novos 

métodos de trabalho, particularmente na preparação das aulas. Com a ajuda 

da Mafalda, da Professora Cooperante e ainda com recurso à literatura, 

consegui efetuar reflexões mais ricas e sob um ponto de vista muito mais 

estratégico para as sessões seguintes. 

Concluindo, sinto que, tal como refere Souza (2009), este foi, sem 

qualquer dúvida, um ano letivo marcado pelo desafio e pela descoberta.  
 

4.1.1. A turma residente 
A turma residente foi com quem tive as minhas primeiras experiências 

enquanto professora de EF e, desde a primeira aula, que os alunos 

demonstraram boa disposição e excelentes relações entre si. Inicialmente, a 

turma era composta por vinte e três alunos (catorze raparigas e nove rapazes). 

No entanto, no final do 1º período a turma sofreu ligeiras alterações devido a 

algumas transferências de escola e uma transferência de outra turma. Assim, a 

turma ficou com vinte e um alunos (onze raparigas e dez rapazes). 

Nenhum dos alunos da minha turma residente era repetente e todos 

tinham dezasseis anos. Apesar de apenas sete alunos praticarem algum 

desporto federado, na sua maioria, os alunos tinham outros interesses e 

atividades fora da escola tais como, a dança, o teatro ou os escuteiros, entre 

outros.  
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No geral, a turma apresentava níveis de desempenho motor 

satisfatórios, existindo, obviamente, alunos com mais dificuldades. Estes 

alunos, em nenhum momento do ano, desistiram de melhorar as suas 

competências motoras e o seu desempenho nas diversas modalidades, 

revelando sempre interesse e empenho em superar as suas dificuldades. Nesta 

turma sentia-se um espírito de entreajuda muito grande entre todos os alunos, 

o que favoreceu imenso a superação de algumas dificuldades e a melhoria ao 

nível do domínio social. Os alunos com mais competências motoras sempre se 

demonstraram disponíveis para ajudar os seus colegas, pelo que este era um 

dos grandes pontos fortes desta turma- a união.  

As aulas com esta turma de 11º ano ocorriam duas vezes por semana 

(dois blocos de noventa minutos), à 4ªf e à 5ªf. Durante o ano letivo foram 

abordadas sete modalidades distintas onde, tal como indicam os Programas 

Nacionais, foi dada opção de escolha aos alunos. A única modalidade na qual 

não foi possível atender às opções dos alunos foi a de atletismo (treze alunos 

tinham escolhido a modalidade), tendo em conta a gestão dos espaços 

disponíveis para a EF. Por conseguinte, foi abordada a modalidade de Dança. 

Durante o ano letivo foram lecionadas 55 aulas de 90 minutos com a turma 

residente. A seguinte tabela (tabela 1) apresenta as modalidades abordadas ao 

longo do ano letivo e ainda o número de aulas lecionadas em cada uma delas:  

 

Tabela 1- Distribuição das modalidades lecionadas à turma residente ao longo 

do ano letivo 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Futsal 11 aulas   

Badminton  9 aulas   

Natação   12 aulas  

Ginástica Acrobática  7 aulas  

Voleibol  7 aulas  

Orientação    4 aulas 

Dança   5 aulas 
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4.1.2. A turma do 1º ciclo 

No início do ano, conhecemos também a turma do 2º ano com que 

iríamos trabalhar durante o ano letivo, todas as 5ªf de manhã (uma hora 

semanal). Esta turma era constituída por vinte e seis alunos, nomeadamente, 

quinze meninas e onze meninos. A turma era muito heterógena, revelando 

comportamentos e níveis de desempenho motores bastante distintos entre 

todos os alunos.  

Abordamos, ao longo do ano letivo todos as áreas das Atividades 

Físicas, designadamente, as Perícias e Manipulações, os Deslocamentos e 

Equilíbrios, e os Jogos1. Além destes módulos, abordamos ainda a Ginástica 

através de elementos simples, como os rolamentos à frente e à retaguarda e as 

rodas.  

 

4.1.3. A turma partilhada do 2º Ciclo 
Por fim, no início do 2º período o núcleo de estágio ficou responsável 

pelo processo de ensino aprendizagem da turma partilhada, um 6º ano de 

escolaridade. Apesar de só termos começado este processo no 2º período, 

durante todo o 1º período o núcleo de estágio assistiu a algumas aulas com a 

turma, auxiliando na organização dos exercícios e fornecendo feedbacks.  

A turma era constituída por trinta alunos (doze raparigas e dezoito 

rapazes) e as aulas ocorriam duas vezes por semana (uma aula de noventa 

minutos e uma aula de quarenta e cinco minutos). Os alunos tinham 

comportamentos e atitudes semelhantes entre si, no entanto, eram muito eram 

diferentes ao nível do desempenho motor. 

Durante o ano letivo o núcleo de estágio abordou seis modalidades e 

lecionou um total de trinta e oito aulas, tal como é possível verificar na tabela 

seguinte (tabela 2): 

 
1 In Aprendizagens Essenciais - 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Educação Física 2º ano de 

escolaridade, em vigor de acordo com o previsto no  38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
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Tabela 2- Distribuição das modalidades lecionadas à turma partilhada ao longo 

do ano letivo 

 2º Período 3º Período 

Andebol 7 aulas  

Atletismo 6 aulas  

Badminton  8 aulas  

Basquetebol 7 aulas  

Dança  4 aulas 

Voleibol  6 aulas 
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4.2. A APTIDÃO FÍSICA ENQUANTO COMPONENTE DOS 
PROGRAMAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

4.2.1. Reflexão prévia – Estará a atividade física em vias de extinção? 
É sabido que hoje em dia a obesidade na idade adulta se torna um 

problema cada vez mais frequente, assim como o aparecimento de doenças (a 

diabetes ou a hipertensão). Como tal, de acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), 23% dos adultos e 81% dos adolescentes não são 

suficientemente ativos, sendo a falta de atividade física um dos principais riscos 

de morte, associando-se a problemas cardiovasculares, cancro, obesidade, 

problemas ósseos e diabetes. Cada um destes problemas representa um fator 

de preocupação para muitas pessoas mas, no entanto, são poucas aquelas 

que alteram os seus (maus) hábitos. Aliás, a OMS refere que, em média, em 

todo o mundo, quatro em cinco adolescentes (com idades entre os onze e os 

dezassete anos) não praticam atividade física diária suficiente. Além disso, 

mantêm-se os comportamentos como o sedentarismo e os maus hábitos 

alimentares, que estão na origem de diversos problemas atuais como a 

obesidade, o excesso de peso ou a diabetes. Face esta realidade, torna-se 

cada vez mais frequente depararmo-nos com alunos com excesso de peso e 

com níveis de destreza geral muito abaixo do expectável. Em linha com 

Coutinho et al. (2017), a adolescência representa um período de transição 

entre “ser criança” e “ser adulto”, comportando mudanças a todos os níveis, 

sejam elas cognitivas, físicas ou psicológicas. Por este motivo, é clara a 

necessidade de sensibilizar e educar cada vez mais cedo para estilos de vida 

saudáveis.  

Tal como sabemos, os problemas associados a estes hábitos (ou à falta 

deles), começam desde cedo, prolongando-se durante toda a vida. Ortega et 

al. (2008) reforçam esta ideia, afirmando que as mudanças fisiológicas e 

psicológicas que fazem parte da infância e da adolescência são determinantes 

na vida de qualquer adulto, pelo que os futuros hábitos e comportamentos são, 

em parte, desenvolvidos nesta idade. Coutinho et al. (2017) afirmam ainda que 
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durante o período de adolescência, os alunos se tornam vulneráveis e são 

expostos ao consumo de álcool e drogas, pelo que são essenciais alguns 

projetos interdisciplinares. Para dar resposta a estas necessidades e combater 

estes problemas, poderiam ser pertinentes ações de formação e sensibilização 

nas escolas por parte de médicos, enfermeiros, nutricionistas, todos eles 

profissionais especializados em diversas áreas diretamente relacionadas com a 

saúde.  

Longe desta realidade, é necessário que as crianças adotem hábitos de 

vida saudáveis desde cedo, promovendo o gosto pelo desporto e 

reconhecendo a sua relevância. Assim, é fundamental que na escola, ou em 

qualquer prática desportiva, a criança obtenha taxas de sucesso minimamente 

elevadas nas suas atividades e desafios, para que goste de a realizar 

(Mesquita & Graça, 2015). É igualmente reconhecido que o excesso de peso 

nas crianças afeta a sua aptidão cardiorrespiratória, colocando em causa os 

seus níveis de sucesso (Santana et al., 2013). Aliás, Ortega et al. (2008) 

enunciam que uma parte das crianças se afasta da atividade física a fim de 

evitar situações embaraçosas originadas pelas suas dificuldades motoras. 

Deste modo, é possível concluir que o aumento dos níveis de autoestima 

através da promoção de situações de sucesso e de obtenção de resultados, 

poderão ser fatores de influência para que os nossos alunos adotem hábitos de 

vida saudáveis e que estes se prolonguem até à idade adulta.  

Face a este panorama, a escola deve ter um papel ativo na 

sensibilização, tanto dos encarregados de educação como dos alunos, 

promovendo comportamentos benéficos para a saúde e incentivando à prática 

de atividade física (Ortega et al., 2008). Acrescenta-se que, segundo Sousa et 

al. (2016), através da disciplina de Educação Física poderá ser potenciada a 

reflexão acerca destes temas o que, posteriormente, irá repercutir mudanças 

nas atitudes dos jovens. O mesmo autor reitera que a disciplina de Educação 

Física deve proporcionar aos alunos experiências positivas, não só ao nível da 

prática desportiva, como também nos conhecimentos que relacionam a 

atividade física com a saúde. Para que tal aconteça, é importante que os 

professores se consciencializem desta realidade, planeando aulas adequadas 
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tanto às necessidades como às potencialidades de cada turma, programando 

não só a melhoria da aptidão aeróbia, como também a força, a velocidade e a 

agilidade (Ortega et al., 2008). Naturalmente que todo este trabalho, desde que 

realizado de forma contínua, organizada e sistemática, potenciará nos jovens a 

melhoria da autoestima. 

Para além das questões relacionadas com a melhoria da autoestima, 

existem ainda outros fatores preponderantes na manutenção do gosto pela 

prática desportiva. Segundo Kopcakova et al. (2014) os adolescentes que têm 

uma imagem corporal negativa realizam menos atividade física, 

comparativamente com aqueles que têm uma imagem corporal positiva. Apesar 

de Sousa et al. (2015) indicarem que, por norma, os rapazes são mais ativos 

que as raparigas, na minha turma residente este não era o caso, pois os alunos 

mais tímidos eram rapazes que, progressivamente, abandonaram essa 

postura. Por isso, acredito que dependa bastante das idades e do meio no qual 

se inserem e que a EF é muito importante para potenciar a prática de atividade 

física. 

Hebert et al. (2015) referem que os níveis de atividade física tendem a 

diminuir com o avanço da idade. Uma das possíveis causas é a pressão a que 

os alunos do ensino secundário estão sujeitos, pelo facto de as classificações 

obtidas serem tão determinantes para o seu futuro. De facto, durante o ano 

letivo, percebi que esta é uma realidade bastante presente, pois o número de 

alunos que praticava desporto fora do contexto escolar era maior na turma 

partilhada (6º ano de escolaridade) do que na turma residente (11º ano).  

 A realização de atividade física, seja ela sob forma de desporto federado 

ou de lazer, é essencial para que os jovens mantenham um estilo de vida 

saudável. Gopinath et al. (2012) referem que a atividade física melhora a 

qualidade de vida de qualquer pessoa, não só pela sua dimensão física, como 

também social. Considerando que os jovens mais sedentários tendem a ser 

também mais tímidos e introvertidos, é fulcral que o professor de Educação 

Física procure desenvolver intervenções positivas (Gopinath et al., 2012). Estas 

intervenções podem passar por planeamentos semanais específicos para as 

necessidades de determinado aluno ou até mesmo da turma. Esses 
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planeamentos poderão ir além das aulas de Educação Física, no entanto, julgo 

que esta medida deva ser adotada apenas se o aluno estiver disposto para tal, 

pois caso contrário poderá sentir que a sua privacidade está a ser invadida. 

Antes de qualquer avanço que ultrapasse os limites da aula, cada sessão deve 

sensibilizar os alunos para a importância da atividade física para o bem-estar 

geral de cada indivíduo.  

É verdade que os Programas Nacionais dos diferentes ciclos de ensino 

demonstram já alguma preocupação com estas questões, tal com é possível 

verificar nos seguintes excertos:  

 

“(...)Visando a aptidão física, na perspectiva da melhoria da qualidade de 

vida, saúde e bem-estar (...) Reforçar o gosto pela prática regular das 

actividades físicas e aprofundar a compreensão da sua importância 

como factor de saúde ao longo da vida e componente da cultura, quer 

na dimensão individual, quer social.” 6 “Melhorar a aptidão física, 

elevando as capacidades físicas (...)Promover o gosto pela prática 

regular das atividades físicas e assegurar a compressão da sua 

importância como fator de saúde e componente de cultura.” 7 

 

Apesar de existir esta preocupação, a disciplina de Educação Física não 

é, de todo, suficiente para dar resposta às necessidades dos alunos, nem para 

resolver os problemas que enfrentamos. A título de exemplo, é interessante 

perceber que a OMS aconselha que as crianças entre os 5 e os 17 anos de 

idade, ou seja, alunos do ensino obrigatório, devam fazer, diariamente, 60 

minutos de atividade física moderada a vigorosa. Tendo em conta que as aulas 

de EF têm uma carga horária semanal de 180 ou 135 minutos, e que isso está 

longe de ser suficiente, os professores deverão promover o gosto pela prática 

desportiva. É verdade que muitos alunos participam em atividades 

 
6 Programa Nacional de Educação Física – 10º, 11º e 12º anos (p.10), em vigor de acordo com  o artigo 

38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
7 Programa Nacional do Ensino Básico do 2º Ciclo, Vol. I (p.235), em vigor de acordo com  o artigo 38.º 

do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
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extracurriculares e praticam desporto federado nos clubes, no entanto, é 

importante transmitir a mensagem de que a saúde vai além do desporto.  

Após esta análise, é evidente que um dos desafios na promoção da 

saúde é a manutenção da perceção relativamente positiva da imagem corporal, 

enquanto se promove a atividade física (Kopcakova et al., 2014). Este é um 

assunto sobre o qual eu nunca tinha pensado, e no qual o estágio alterou a 

minha visão. Nunca estive habituada a trabalhar a condição física nas aulas, 

nem fui sensibilizada para nenhuma destas questões. As aulas de EF sempre 

se basearam em “jogar” algum desporto, independentemente dos 

conhecimentos ou competências para tal. Para além disso, o termo “condição 

física” nunca esteve presente e, muito menos, de “imagem corporal”, até este 

ano letivo... 

Com o objetivo de perceber o nível inicial de aptidão física dos meus 

alunos e o resultado final, utilizei os testes Fit Escola tal como será descrito e 

refletido no subcapítulo seguinte.  

 

4.2.2. Os Testes Fit Escola 
Apesar de opiniões divergentes e de muita discussão em torno deste 

tema, apliquei todos os testes no primeiro período, com o objetivo de perceber 

os níveis de condição física dos alunos. Nesta fase do estágio a minha opinião 

acerca dos testes não era positiva, tal como é possível verificar no seguinte 

excerto:  

 

“A minha visão diverge daquela que é apresentada precisamente nos 

testes que são realizados. Na minha opinião estes testes não são 

credíveis, pois são compostos por exercícios fechados e demasiado 

específicos, sem pertinência para os jovens. O nosso objetivo é que 

eles, de facto, “se mexam” com qualidade como um todo e não apenas 

com o objetivo de estarem dentro dos padrões normais ao nível de 

tempos cronometrados ou flexibilidade por medida. No mundo do 

desporto ou da atividade física sabemos que cada corpo é diferente do 

outro e que um corpo funcional é mais saudável que um corpo com 
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muita força, então porquê avaliar os abdominais ou as flexões desta 

forma? Pessoalmente concordo que seria mais interessante, tanto para 

os professores como para os alunos, uma espécie de treinos funcionais 

para testar os níveis de saúde dos nossos jovens.” - Reflexão Semanal 
nº1, 26 de Setembro de 2018  

  

Esta ideia inicial era baseada em opiniões que tinham origem em treinos 

que realizei em ginásios. Tal como afirmam Garganta e Santos (2015), os 

exercícios lá realizados e prescritos são demasiado específicos e só 

repercutem efeitos se forem repetidos várias vezes. Apesar de ainda concordar 

com a proposta que fiz aquando da reflexão anterior, consigo agora ver “o 

outro lado”, tal como me desafiei no início do estágio, ao conversar com a PC 

sobre estes testes:  

 

“Tal como a Professora Cooperante referiu “A forma e a metodologia 

alteram os (pré)conceitos”, então o meu desafio neste tema será 

precisamente tornar o “Fit Escola” algo interessante para todos e que 

realmente sirva para mim e para os meus alunos. Para isto vou procurar 

metodologias motivadoras e, tal como a PC sugeriu, não condensar 

estes testes em uma ou duas aulas.” - Reflexão Semanal nº1, 26 de 
Setembro de 2018 

 

A compreensão desse “outro lado” consistiu em aceitar os testes tal 

como eles são propostos e aproveitá-los o máximo possível. Partilhar os 

resultados com os alunos e comparar resultados foram estratégias utilizadas 

para os motivar e incentivar para a realização dos testes. Considero que a 

comparação de resultados é o fator que dá mais importância a estes testes e 

que, no fundo, os legitima. A comparação poderá ser apresentada aos alunos 

ou servir apenas para que o professor faça uma pequena análise e pressupõe 

alterações nos padrões de aptidão física traduzindo, em parte, a qualidade do 

trabalho realizado ao longo do ano. 
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No entanto, considero que um trabalho mais consistente e com mais 

tempo, poderia ter-se refletido em melhores resultados, não só ao nível da 

condição física, mas também da motivação. Com duas aulas de 90 minutos por 

semana (um total de 180 minutos semanais), era possível ter dedicado, por 

exemplo, cerca 45 minutos semanais ou quinzenais à condição física. Desta 

forma poderia, não só melhorar a aptidão física dos alunos, como também 

aumentar os seus conhecimentos ao nível do treino da condição física e da 

cultura desportiva. Claro que esta estratégia só poderá ser adotada no futuro 

caso a escola o permita, pois existe toda uma gestão de material e de espaços 

que é naturalmente condicionante de algumas planificações.  

 Além do fator motivacional, estes testes representam uma mais valia na 

melhoria da qualidade de vida e na sensibilização para estilos de vida 

saudáveis, que incluem a prática de atividade física. Durante o Estágio percebi 

que, naquela escola, quase nenhum professor explora as potencialidades dos 

testes Fit Escola, tais como a criação de diversos tipos de relatórios que 

informam e aconselham os alunos e que podem, inclusive, ser enviados para 

as famílias. O site permite ainda que o aluno tenha um papel ativo na melhoria 

da sua qualidade de vida e da saúde, através do registo diário das suas 

atividades, hábitos de vida ou até mesmo, que procure aconselhamento e 

ideias para melhorar o seu estilo de vida. Esta é uma função que vai além do 

trabalho realizado na escola e que poderia envolver e comprometer mais os 

alunos com os seus próprios resultados. Poderia, e deveria partir, não só do 

professor de EF, como também do Diretor de Turma esta sensibilização, 

principalmente nas turmas com níveis de sedentarismo mais elevados.  

 Sem querer desvalorizar as potencialidades destes testes considero 

importante refletir acerca da validade de alguns deles. Garganta e Santos 

(2015) afirmam que alguns dos testes não fazem sentido, tais como a milha, as 

flexões e extensões de braços ou o “senta e alcança”, utilizados para avaliar, 

respetivamente, a resistência aeróbia, a força dos membros superiores e a 

flexibilidade. Pelo contrário, eu considero que estes sejam os testes mais 

motivadores para os alunos. Acredito que os níveis de resistência aeróbia e de 

flexibilidade sejam aqueles que mais motivam os alunos, pois são dois grandes 
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desafios em todas as faixas etárias. Tendo em conta o desafio que estes testes 

representam, acredito que os alunos se sintam mais motivados para a melhoria 

destas capacidades. No entanto, é essencial que o professor relembre a sua 

importância e potencie o empenho e a qualidade do trabalho realizado durante 

o ano letivo, considerando que estes fatores terão uma influência direta e 

positiva na melhoria das capacidades dos alunos. Penso que este é um grande 

passo e uma excelente ferramenta de trabalho para todos os professores de 

EF, promovendo e incentivando a participação empenhada nas aulas e na 

prática de exercício físico.  

 No que concerne ao teste da milha, Garganta e Santos (2015) entendem 

que os jovens que não praticam atletismo não conhecem o seu ritmo de 

corrida, pelo que o teste não responde aquilo a que se propõe. No entanto, 

para mim, este é dos testes mais motivantes, desde que bem orientado. Tal 

como reforçam Rolim e Garcia (2008), a aprendizagem da técnica de corrida 

depende da correta atitude do professor que deve enquadrar a corrida, e evitar 

utilizá-la como ato punitivo ou como um “simples” aquecimento. Neste sentido, 

se as dificuldades dos jovens residem na continuidade de esforço e no 

reconhecimento do ritmo, é precisamente nesses aspetos que devemos 

investir.  

No que se refere ao teste das flexões e extensões de braços, Garganta 

e Santos (2015) afirmam que o teste não é adequado a crianças tendo em 

conta as suas exigências ao nível da musculatura do tronco. Apesar de 

concordar com esta perspetiva, pois ao aplicar o teste aos alunos do 6º ano 

percebi que, de facto, é demasiado exigente, este é um teste perfeitamente 

compatível com os alunos do ensino secundário. Esta comparação poderá 

remeter para a possibilidade de existirem diversas baterias de testes, tendo em 

conta as idades em que seriam aplicados e não, simplesmente, o número de 

repetições.  

Outro teste que considero motivador para os alunos é o que avalia a 

flexibilidade dos membros inferiores (“senta e alcança”). No entanto, ao 

analisar este teste Garganta e Santos (2015) comprovam que, na verdade, 

este avalia a força, pois a flexibilidade não é uma ação voluntária.  
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A realização destes testes foi o ponto de partida para a construção de 

um Planeamento Anual de Aptidão Física (anexo 3), que visou a melhoria das 

diferentes capacidades nos alunos da turma residente. Este planeamento foi 

construído com base nas caraterísticas dos alunos, da escola e ainda das 

orientações presentes nos Programas Nacionais de Educação Física. Foram 

definidos diversos exercícios com o peso do próprio corpo e, até mesmo, com 

alguns materiais disponíveis na escola tais como kettlebells e TRX. Para além 

da melhoria da condição física dos alunos, um dos objetivos foi também gerir 

os objetivos da aula conforme os critérios transdisciplinares (Habilidades 

Motoras, Condição Física e Fisiologia do Treino, Cultura Desportiva e 

Conceitos Psicossociais).  

 

4.2.3. Planeamento Anual de Aptidão Física  
Face ao exposto no ponto anterior, a incorporação da componente da 

condição física nas aulas de EF, área obrigatória nos Programas Nacionais de 

Educação Física, é importante. Uma das estratégias adotadas para responder 

a esta necessidade foi a construção de um Planeamento Anual de Aptidão 

Física, transversal a todo o ano letivo e construído com base na perspetiva de 

realização treinos funcionais. Segundo Garganta e Santos (2015) o treino 

funcional é composto por uma seleção de exercícios baseados em diferentes 

padrões motores, que poderão suportar a realização de algumas tarefas do 

dia-a-dia. De facto, este deveria ser o verdadeiro entendimento de treino 

funcional, ao contrário daquilo que acontece em vários ginásios e health clubs 

que prescrevem exercícios tão específicos que só repercutem efeitos em 

determinados músculos. A realização destes treinos desequilibrados poderá 

trazer algumas consequências negativas, tais como falta de mobilidade. É por 

estes motivos que o professor de Educação Física deve formar os seus alunos 

para que eles atribuam a devida importância ao exercício físico e que a vejam 

como algo que vai muito além da estética. 

Além dos objetivos relacionados com a aptidão física, o foco foi a motivação 

para a prática ao longo da vida e o desenvolvimento do conhecimento acerca 

dos processos de elevação e manutenção da condição física. Deste modo, 
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pretendeu-se ainda promover a autonomia e a responsabilidade na realização 

do seu próprio treino. O planeamento foi elaborado juntamente com a minha 

colega de estágio, promovendo também o trabalho cooperativo entre o núcleo 

de estágio. 

Apesar da possibilidade de distinguir dois grandes tipos de capacidades, 

nomeadamente as Condicionais e as Coordenativas, Garganta e Santos 

(2015), reforçam que todas elas são fundamentais para a produção de 

movimento pelo que nunca poderão ser vistas nem exercitadas de forma 

isolada. Com efeito, a base de trabalho para este planeamento foi o Modelo de 

Aptidão Física, proposto por McConnell (1985). Importa referir que o modelo 

não foi utilizado na íntegra e que surgiu da necessidade de motivar e preparar 

os meus alunos para estilos de vida saudáveis, atribuindo ao exercício físico 

um papel central.  

O primeiro passo na construção deste planeamento foi a definição das 

capacidades que seriam alvo de melhorias ao longo do ano letivo, conforme as 

modalidades que seriam abordadas; as condições da escola; as necessidades 

dos alunos e ainda os testes Fit Escola. Assim, foram definidas nove 

capacidades a desenvolver, designadamente, a resistência aeróbia, a força, a 

velocidade, a flexibilidade, a destreza geral, a orientação espacial, a 

coordenação, o ritmo e o equilíbrio. Após este trabalho, foram definidas e 

debatidas as estratégias a adotar em cada uma das UDs (Unidades Didáticas). 

Kopcakova et al. (2014) afirmam que um programa bem sucedido deve ser 

composto por estratégias diferenciadas em relação ao género. A escolha de 

baterias com exercícios simples e eficazes, prescritos em relação ao tempo de 

atividade e de descanso (por exemplo, 45/15 ou 30/10) foram as estratégias 

que utilizámos. Nesta estrutura, cada aluno fazia as repetições adequadas às 

suas capacidades e ao ritmo que lhe era confortável e desafiante. Refira-se 

ainda que a escolha dos exercícios, apesar de definidos, nem sempre foi feita 

por mim. Por exemplo, nas modalidades de ginástica acrobática e de dança, os 

alunos optaram pelos exercícios presentes nos respetivos dossiês, conforme 

as necessidades e dificuldades que sentiam ao longo das aulas.  
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Na verdade, a utilização do treino funcional foi fundamental para 

alcançar resultados, pelo que no final do ano as melhorias foram notáveis na 

maioria dos testes. Estes resultados são visíveis na seguinte tabela (tabela 3), 

que revela as médias obtidas nos dois momentos de aplicação dos testes e 

onde se pode verificar que em apenas um deles se verifica uma regressão 

(Flexibilidade Membro Inferior Esquerdo):  

 

Tabela 3 - Comparação das médias obtidas nos testes Fit Escola 

Momento do ano/ Teste 1º Período 3º Período 

Abdominais  40,9 47,1 

Flexões e Extensões de braços 17,9 20,4 

Velocidade (40m) 6,7 segundos 6,4 segundos 

Flexibilidade Membro Inferior 

Direito 

22,45 cm 22,85 cm 

Flexibilidade Membro Inferior 

Esquerdo  

22,10 cm 21,83 cm 

 

Considero que este foi um passo muito importante para mim enquanto 

futura professora de Educação Física, pois alertou-me para as questões da 

condição física nas aulas, um tema ao qual nunca tinha atribuindo a devida 

importância. Em contexto real da prática docente, poderá ser complicado 

construir um planeamento para cada uma das turmas, considerando a 

diversidade de caraterísticas que cada uma tem ou os níveis de condição física 

heterógenos que poderão existir. No entanto, penso que um planeamento 

deste género ao nível de escola, seria uma mais valia para todos. Desta forma, 

todos teriam um fio condutor e iriam promover a Educação Física, em todas as 

suas valências.  

Além deste planeamento, elaborado especificamente para a turma 

residente, o núcleo de Estágio tentou levar a importância dos hábitos de vida 

saudáveis a uma população mais abrangente - o Ensino Secundário. Assim, foi 

dinamizada a atividade “Fit Day” cujo grande objetivo foi incentivar os alunos 

do Ensino Secundário para a prática de exercício físico e transmitir-lhes alguns 
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conhecimentos sobre alimentação saudável. Esta atividade será objeto de 

desenvolvimento no ponto que incorpora as atividades extracurriculares. 
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4.3. A MINHA PRÁTICA DE ENSINO 
 

Este capítulo procura espelhar o processo vivenciado ao longo do ano 

letivo, com as diferentes turmas que lecionei. Deste modo, surgem reflexões e 

excertos que retratam os desafios, as estratégias e as conquistas durante todo 

o ano letivo considerando sempre que “o motor do processo educativo é o 

aluno” - (J. Almeida et al., 2013, p.210 )  

 

4.3.1. A importância dos fatores motivacionais – fator transversal ao ato 
de ensino 
De acordo com Ferreira (2013), para além de o professor estar 

familiarizado com o conteúdo que vai ensinar e qual a melhor forma de o fazer, 

é fundamental que saiba levar o aluno a aprender. Pelo que, em linha com J. 

Almeida et al. (2013), pode considerar-se que ser professor pressupõe uma 

enorme dedicação e empenho, perspetivando a motivação e o interesse dos 

alunos. Na verdade, considero que a capacidade que o professor tem para 

motivar e envolver os alunos é um dos grandes sucessos para se ser, de facto, 

um “bom professor”. Podemos afirmar, sem dúvida, que essa predisposição e 

competência para fazer com que o aluno queira aprender está dependente do 

conhecimento que o professor tem acerca da sua turma e, por esse motivo, é 

fundamental que invista no conhecimento da mesma. Existem diversos 

caminhos pelos quais o discurso acerca da motivação para a aula de EF 

poderia enveredar, no entanto, pretendo fazer destaque a alguns que, no meu 

caso em específico, foram fundamentais.  

Penso que o primeiro grande destaque está diretamente ligado com a 

relação entre o professor e os alunos, pois essa relação pedagógica positiva 

favorece imenso o processo de ensino aprendizagem (J. Almeida et al., 2013). 

Os autores reforçam esta importância no contexto de estágio, afirmando que a 

relação que é estabelecida nas aulas, potencia o crescimento de todos os 

intervenientes.  
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Vaz et al. (2015) concluíram que a ausência de gosto pela modalidade e 

as baixas taxas de sucesso nos exercícios, são dois dos fatores mais 

determinantes para a desmotivação dos alunos. No entanto, considero que faz 

parte do papel do professor alterar a perceção que o aluno tem acerca da 

modalidade que não gosta. Ou seja, se o professor for capaz de conduzir o 

aluno para o lado em que ele perceciona a modalidade como um desafio e não 

como um tédio, os resultados serão, certamente, benéficos. Esta observação é 

reflexo de um episódio que ocorreu durante as aulas de natação com minha 

turma residente, onde um dos alunos transitou para um nível de desempenho 

superior àquele que em iniciou a UD: 

 “Tal como é possível verificar, o comportamento de um dos alunos mais 

conversadores e distraídos da turma alterou-se, verificando-se, ao longo 

da restante unidade, uma melhoria significativa nas suas atitudes e 

envolvimento – melhoria notória ao nível dos conceitos psicossociais” - 

Reflexão Final do 2º período, 8 de abril de 2019 

O desafio que ofereci a este aluno fez com que ele se tornasse mais 

comprometido com aquela modalidade que, para ele, era uma fonte de 

desmotivação. De facto, a boa relação com os alunos depende do 

conhecimento e compreensão que o professor tem acerca do mesmo e torna-

os mais comprometidos com as tarefas da aula (J. Almeida et al., 2013):  

“Uma situação semelhante aconteceu com o Miguel que, como tem sido 

descrito, apresenta um espírito mais positivo, quando fez questão de me 

chamar para dizer que tinha conseguido fazer a viragem com rolamento. 

Atitude à qual acrescentou o famoso gesto “dá cá mais 5”. São estes 

pormenores que realmente fazem a diferença no final da aula...” - 

Reflexão semanal nº 23, 27 de fevereiro de 2019 

 Obviamente que as turmas são diferentes e que cada aluno tem as suas 

próprias caraterísticas e motivações. Mas o que importa reter daqui é a 

importância do interesse, compreensão e atenção por parte do docente a cada 

um dos alunos. No entanto, é fundamental que o professor seja capaz de gerir 
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as suas próprias preocupações e essa foi um dos meus maiores desafios, com 

uma aluna que tinha bastantes dificuldades e imensa vontade de as superar: 

“Uma das dificuldades que senti ao longo destas aulas foi a gestão do 

tempo despendido com os alunos com mais dificuldades, pois não 

consigo ficar indiferente quando um aluno pede constantemente ajuda e 

requerendo mais atenção do que aquela que é possível dar-lhe.” - 

Reflexão Final do 2º período, 8 de abril de 2019 

 A melhor estratégia que encontrei para motivar esta aluna foi dar-lhe 

objetivos que pudessem ser atingidos a curto prazo:  

“Deparando-me com esta dificuldade, rapidamente tracei um objetivo a 

curto prazo (...): “Hoje vais ter de ser capaz de realizar a viragem 

simples, que te servirá para todas as provas”. Após algumas repetições 

a aluna conseguiu realizar a viragem simples, e esse foi motivo de 

alegria para ambas. Apesar de continuar insatisfeita, e até um pouco 

triste, pelo facto de não conseguir efetuar o rolamento tentei trazê-la 

sempre para o lado positivo da situação e acabei por conseguir que a 

aluna saísse da aula satisfeita e até com um sorriso.” 

 

 Este caso remete-nos para a ideia de Henrique e Januário (2009), que 

reforçam a importância da autoperceção de competência no interesse e na 

persistência do aluno na concretização da aprendizagem. Não obstante, a 

diversão, a melhoria das capacidades físicas e a componente de desafio são 

as que promovem o gosto pela EF (A. Almeida et al., 2013). A minha turma 

enquadrava-se perfeitamente neste cenário, tal como é possível verificar em 

algumas das respostas dadas no questionário realizado no final do ano, 

relativamente à questão “O que mais te motivava para as aulas de EF?”.   

 

“Melhorar os meus conhecimentos” – afirmação retirada do 
questionário anónimo, realizado aos alunos da turma residente, no 

final do ano letivo. 
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“Praticar exercício físico” - afirmação retirada do questionário 
anónimo, realizado aos alunos da turma residente, no final do ano 

letivo. 
 

Para além destas caraterísticas, na minha turma, era evidente a 

valorização que os alunos atribuíam ao trabalho em grupo:  

 

“O facto de fazermos sempre as atividades em grupo” – afirmação 
retirada do questionário anónimo, realizado aos alunos da turma 

residente, no final do ano letivo. 
  

“A cooperação com os colegas” - afirmação retirada do questionário 
anónimo, realizado aos alunos da turma residente, no final do ano 

letivo. 
 

Em síntese, o modo como ensinei e motivei os meus alunos passou por 

estratégias individualizadas e de trabalho cooperativo entre os alunos. A 

relação entre a aprendizagem e a motivação dos alunos ficou bem evidente ao 

longo do ano, permitindo-me compreender que, tal como Nóvoa (2009) refere, 

a capacidade de relação e de comunicação, assim como a serenidade e o 

respeito, são algumas das caraterísticas do bom professor:  

 

“Pessoalmente, considero que é necessário, sempre que possível, 

atender a algumas caraterísticas pessoais dos alunos e para alguns dos 

alunos da minha turma essa é uma questão importante, assim como o é 

para mim. Questiono-me, várias vezes, acerca da abordagem mais 

indicada, apercebendo-me, cada vez mais, que a paciência é essencial 

nesta profissão. Claro que, muitas vezes a predisposição é diferente e 

isso repercute-se nas nossas intervenções, mas tento sempre manter no 

meu pensamento “como gostaria que tivessem feito comigo?” - Reflexão 
semanal nº 23, 27 de fevereiro de 2019  
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4.3.2. As crianças também ensinam os professores - a experiência no 1º 
ciclo 
Durante todo o ano letivo, em regime de co-adjuvância com a professora 

titular da turma, o núcleo de estágio trabalhou com uma turma de 2º ano de 

escolaridade de uma escola pertencente ao agrupamento no qual nos 

inserimos. Apesar de ser uma turma agitada, a maioria dos alunos eram 

empenhados e esforçaram-se ao longo de todo o ano por aprenderem mais, 

cumprindo as tarefas. Compreendi e aceitei a agitação das crianças, mas 

quatro alunos destacaram-se, infelizmente, pela negativa. Estes alunos 

destabilizavam constantemente as aulas e não respeitavam as regras das 

professoras. Neste processo, um aluno que, inicialmente, tinha um 

comportamento exemplar, começou a deixar-se influenciar por estes colegas. 

Entre estes elementos da turma era claro que havia um capaz de influenciar os 

restantes, pelo que foram várias as tentativas de aproximação: 

 

“Hoje mantive-me mais próxima do Luís, que é um aluno bastante 

irrequieto e que está constantemente a perturbar a atenção dos 

colegas com brincadeiras. A professora da turma, após o avisar 

várias vezes, colocou-o no fundo da sala a realizar os exercícios. 

Sempre que possível juntei-me ao Luís dançando ao lado dele e 

ajudando-o a memorizar a coreografia e a entrar nos tempos 

corretos.” – Reflexão semanal integrada nº 23, 28 de fevereiro de 
2019 

 

Obviamente, é impensável fazer esta aproximação quando está apenas 

um professor na aula, mas são situações como esta que me chamam a 

atenção e me cativam no sentido de procurar compreender e tentar alterar 

estes comportamentos. Colocar o aluno de castigo foi, algumas vezes e talvez 

demasiadas, a solução. Em alguns momentos, no decorrer da aula, o professor 

não está a pensar naquilo que é ou não sensato, mas sim no bom 

funcionamento da sessão. O professor pode simplesmente colocar o aluno de 

castigo, sempre que o comportamento for desadequado, e, deste modo, os 
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alunos veem aquele professor dessa forma. Mas e se o professor tiver sempre 

“um truque na manga” para esse tipo de situações? E se houver sempre um 

estímulo diferente para esses alunos? As aulas não serão muito mais 

produtivas e a identidade daquele professor muito mais bem reconhecida? 

Talvez, muitas vezes, enquanto professores nos esqueçamos de ser também 

educadores e estes pequenos gestos alteram completamente a mentalidade da 

criança. Como será a vida de uma criança que está constantemente de 

castigo? Será que os professores gostariam que tratassem assim os seus 

filhos? São questões simples, que em alguns casos fariam a diferença...  

Estas aulas no 1º ciclo do ensino básico proporcionaram-me 

aprendizagens, principalmente ao nível da gestão de espaços e da forma de 

estar nas aulas com crianças destas idades. Apesar de já ter tido algumas 

experiências com estas idades, nomeadamente em contexto de treino, na 

escola as circunstâncias são muito diferentes. Na escola, as crianças estão 

nestas aulas muitas vezes por imposição de alguém, seja do professor ou dos 

pais (como é o caso das Atividades Extracurriculares), e no treino estão, 

porque, habitualmente, gostam e querem estar.  

Em primeiro lugar, percebi a importância da escolha de atividades que 

potenciem a motivação dos alunos e que o professor nunca deve “baixar a 

guarda” pois, rapidamente, as crianças perdem a noção de que estão numa 

aula. Os alunos não vão atribuir importância à Educação Física se o professor 

fizer deste espaço uma espécie de “recreio supervisionado” e, por isso, é fulcral 

que todas as atividades tenham um propósito educativo e objetivos bem 

estabelecidos e pertinentes. 

Para que os alunos atribuam valor a estas aulas, é importante que a sua 

aprendizagem se concretize e que compreendam os objetivos para os quais 

trabalham, de forma a que o ensino assuma um caráter significativo (Lima, 

1989a). Durante este ano, apercebi-me de que a utilização de palavras chave é 

uma ferramenta essencial, principalmente nestas idades. Ao mesmo tempo 

percebi que as crianças realmente valorizam aquilo que o professor diz, 

quando sentem que ele se importa com as suas aprendizagens. Assim, a 

exigência, aliada à boa disposição, assumem também um papel central.  
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Por fim, foi durante o processo com esta turma que percebi a 

importância da fase de retorno à calma. É inevitável que os alunos saiam da 

aula de Educação Física agitados e irrequietos, pelo que é necessário que o 

professor considere este fator. Um espaço da aula reservado ao retorno à 

calma e à revisão daquilo que foi aprendido, é importante para que as crianças 

tomem consciência daquilo que aprenderam, de forma a serem capazes de 

separar uma aula de EF do recreio.  

 
4.3.3. Partilhar uma turma e multiplicar os conhecimentos – a experiência 

do 2º ciclo  
Com o início do 2º período, começou também o processo de ensino 

aprendizagem com a turma partilhada, um 6º ano de escolaridade. A turma era 

composta por trinta alunos, no geral, muito motivados para a disciplina. Eu e a 

Mafalda conduzimos todo o processo de ensino aprendizagem, desde a 

avaliação diagnóstica até à sumativa. Tal como já foi referido anteriormente, 

desde o início senti mais entusiasmo para trabalhar com esta turma, pelo facto 

de nesta faixa etária os alunos transmitirem mais vontade de aprender e por se 

expressarem de uma forma muito mais natural e entusiasta.  

Tal como sabemos, a carga horária de Educação Física varia de escola 

para escola, assim como os espaços e os materiais, por isso é fundamental 

que o professor prepare o modo mais adequado de gerir estes fatores. Neste 

sentido, entendo que as estratégias adotadas devam potenciar o tempo de 

empenho motor dos alunos e a divisão por grupos foi a estratégia que 

entendemos mais adequada. No entanto, o professor deve ser capaz de gerir a 

sua atenção, uma vez que não tem a possibilidade de dividir tarefas com mais 

ninguém.  

A primeira grande ferramenta que este processo me trouxe foi o trabalho 

por estações. Na minha opinião, esta é uma metodologia simples e que 

maximiza o tempo de empenho motor de todos os alunos, assim como a 

variabilidade de situações de aprendizagem. Acredito ainda que os alunos 

aprendam muito mais, pois passam grande parte do tempo em atividade 
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motora contextualizada, ao mesmo tempo que são elementos ativos na sua 

própria aprendizagem e na dos colegas.  

Para além do desenvolvimento do domínio do “saber fazer”, foi clara a 

importância da verbalização e da escrita dos conteúdos, o que remeteu os 

alunos para a aprendizagem das terminologias específicas e atribuição de 

significado às suas ações. Para tal, todas as semanas a parte inicial de uma 

das aulas com esta turma era dedicada à escrita dos sumários das sessões e 

da revisão dos respetivos conteúdos. Esta era uma estratégia utilizada por 

vários professores e os seus resultados eram bastante positivos. Quando 

questionados, os alunos reconheciam os conteúdos, sendo muito mais fácil a 

sua aprendizagem, tal como fui referindo ao longo do processo de reflexão.  

Um dos maiores desafios com esta turma foi a gestão das dificuldades 

de um dos alunos com níveis de desenvolvimento motor muito abaixo do 

expectável, tal como a sua relação com objetos e a sua noção de espaço. O 

aluno em questão necessitava de um apoio constante e de variantes 

específicas para quase todos os exercícios propostos. O caso deste aluno 

levou-me a questionar a pertinência da presença de dois professores nas aulas 

de Educação Física em alguns ciclos de ensino, turmas ou até mesmo em 

determinadas matérias. 

  

“Na prática pede-se a um professor que leciona a cinco ou seis turmas 

com cerca de vinte e cinco ou trinta alunos, muitas vezes com condições 

espaciais e materiais bastante reduzidas, que ensine diferentes 

desportos, tanto no domínio técnico, como tático e regulamentar, que 

melhore os níveis de aptidão física dos alunos com uma ou duas aulas 

por semana, e que transmita valores e ética, quando se vê obrigado, 

muitas vezes, a classificar os alunos de uma forma que não é ajustada 

ao seu ponto de partida e às suas capacidades. Este cenário leva-me a 

considerar a pertinência da existência de dois professores, em 

determinadas idades, em determinadas turmas ou até mesmo em 

determinadas aulas (...) Poderia até partir da iniciativa do professor da 

turma esta decisão tendo em conta o planeamento anual que realiza, a 
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escolha de uma modalidade ou assinalar determinada turma para esta 

possibilidade.” -  Reflexão semanal nº 26, 22 de março de 2019 

 

 Este é um cenário impossível ou, se preferirmos, muito distante da 

realidade em que nos inserimos e, por esse motivo, importa perceber que 

estratégias utilizar para ultrapassar alguns dilemas. Situações como alunos 

indisciplinados, com problemas de coordenação motora, noção espacial ou 

relação com o jogo são recorrentes no contexto escolar e o professor de 

Educação Física deve ter essa consciência bem presente na sua planificação. 

É possível trabalhar por níveis ou por grupos de nível desde que o professor 

esteja predisposto a superar esses desafios. Essa foi a grande aprendizagem 

que retirei com este ciclo de ensino. Mais do que todas as competências que 

estão relacionadas com a criatividade e com a busca por soluções, é fulcral 

que o professor queira superar esses desafios, caso contrário é injusto que 

exija ou ensine tais capacidades aos seus alunos.  

 

4.3.4. Um processo contínuo repleto de aprendizagens – a experiência 
com a turma residente 
De acordo com Tan et al. (2012) as conceções acerca das abordagens 

de ensino na educação física têm evoluído nas últimas décadas. Desta forma, 

são as abordagens centradas nos alunos que prevalecem sobre aquelas que 

se centram nos professores, revelando-se essencial encorajar os alunos a 

desenvolver o pensamento critico e a autonomia (Tan et al., 2012). Já 

McCaughtry (1998), identificou que a instalação progressiva de uma cultura 

autêntica da participação dos alunos no processo pode ser decisiva no 

empenho e nas aprendizagens dos alunos, permitindo maiores e melhores 

oportunidades de controlo sobre o seu ambiente de aprendizagem. 

Através das aprendizagens e conclusões retiradas do 1º período do ano 

letivo (futebol e badminton), os modelos e estratégias alteraram-se, 

progressivamente, durante o restante ano letivo nas modalidades de natação, 

ginástica acrobática e voleibol. No 3º período todo o processo foi, quase 
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exclusivamente, centrado nos alunos tal como será relatado em pontos 

subsequentes.  

 

Futebol - a análise e a perceção da realidade  
No início do ano as preocupações centravam-se, naturalmente, no bom 

desenrolar das sessões pelo que as primeiras estratégias e modelos foram 

quase exclusivamente centradas no professor. Esta era a minha forma de fazer 

uma boa gestão da aula, ou seja, de criar e manter um ambiente favorável às 

aprendizagens, tanto minhas como dos alunos (Claro & Filgueiras, 2009). No 

entanto, tal como afirma Garcia (2010), esta fase da formação implica descobrir 

novos métodos e adaptar-se às circunstâncias, pelo que foi precisamente 

nesse sentido que tentei fazer este caminho.  

A primeira aula do ano foi da modalidade de futebol, lecionada durante 

todo o 1º período, juntamente com o badminton. O processo de ensino 

aprendizagem do futebol foi orientado pelo modelo Teaching Games for 

Understanding (TGfU). Autores como Graça e Mesquita (2015b) e Harvey et al. 

(2018), defendem que a essência do TGfU é promover a compreensão tática 

do jogo, fazendo com que os alunos sejam capazes de jogar através da 

perceção que desenvolvem acerca do objetivo do mesmo. Para que tal 

aconteça é fulcral que o professor modifique os jogos, simplificando-os, de 

forma a que o próprio aluno os compreenda progressivamente.  

Para Slade (2010), o TGfU previne o desenvolvimento das técnicas 

desprovidas da tática, sob a forma de regras básicas e comuns ao jogo formal, 

propiciando aprendizagens motoras especificas. Face a estes pressupostos, a 

UD visava um aumento crescente da tática, ou seja, da complexidade dos 

princípios específicos da modalidade, ao mesmo tempo que era exercitada a 

componente técnica de forma integrada. Foram abordados alguns dos 

princípios específicos de jogo que representam as “orientações para as ações 

dos jogadores ao longo da fases e momentos do jogo- defesa, ataque e 

transições- com o objetivo de criar desequilíbrios na organização da equipa 

adversária estabilizar a própria equipa e proporcionar aos jogadores uma 

intervenção ajustada” (Garganta et al., 2015, p.228). Com efeito, os princípios 
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abordados respeitaram a seguinte ordem: penetração e contenção, coberturas 

ofensiva e defensiva, mobilidade e equilíbrio e, por fim, espaço.  

Esta UD ficou marcada pelas diferenças nos níveis de desempenho dos 

alunos, sendo que as raparigas revelavam um desempenho inferior ao da 

maioria dos rapazes. 

 

“Percebi que os rapazes estão num nível superior ao das raparigas, mas 

que elas não se deixam intimidar. Pelo empenho e esforço, transmitiram 

vontade em estar na aula e de, efetivamente, aprender futebol. Com isto, 

entendo que os rapazes se encontram num nível intermédio e as 

raparigas no nível de desempenho elementar demonstrando algumas 

dificuldades na relação com a bola.” – Reflexão das aulas nº 3 e 4, 27 
de setembro de 2018 
 
Considerando esta diferença de níveis, rapidamente surgiram algumas 

questões relacionadas com a gestão da aprendizagem dos alunos, pois o meu 

objetivo não se poderia resumir ao ensino do futebol, mas sim ir mais além, 

potenciando o desenvolvimento de outras competências.  

 

“Aqui coloca-se a questão, “então onde deveremos potenciar o número 

de experiências?” e a resposta é “a todos”. Se tenho alunos que já 

dominam o futebol e, à partida, têm um reportório motor variado acerca 

da modalidade vou oferecer-lhes experiências no futebol que eles nunca 

tiveram. Instruir um exercício aos colegas, ajudar no cumprimento das 

componentes críticas, tudo isto oferecido ao aluno no sentido de 

promover o seu envolvimento, interesse e leque de experiências na 

modalidade.” – Reflexão semanal nº4, 27 de setembro de 2018 
 

Através da reflexão após a ação, lidei melhor com estes dilemas e 

decisões que afetavam o processo de ensino aprendizagem (Larrivee, 2008). A 

resposta que me pareceu mais adequada foi a formação de equipas 

heterogéneas, para que os alunos com um reportório motor mais elevado 
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passassem por experiências diferentes, tais como a explicação de exercícios e 

princípios à sua equipa. Apesar de sermos constantemente aconselhados de 

que, na maioria das vezes, o melhor método é aquele que coloca os alunos no 

centro do processo, entendo que foi fundamental ter sentido a necessidade de 

alterar a minha estratégia, durante as minhas próprias aulas.  

 

“A solução que encontrei foi a criação de grupos de trabalho, algo 

aproximado ao Modelo de Educação Desportiva, e sinto que resultou 

bastante bem. Pelo que pude perceber todos os alunos estavam 

envolvidos na aula, e nos objetivos definidos, uns como jogadores e 

outros como treinadores. É certo que há coisas que terão de ser 

melhoradas neste registo, tais como a intervenção mais produtiva dos 

alunos. Pelo facto de alguns não conhecerem a modalidade, ao assumir 

o papel de treinador no exercício, apenas davam aquilo a que 

chamamos “reforço positivo”. Expressões como “boa! É isso mesmo”, ou 

“Força pessoal!” foram das mais ouvidas durante toda a aula.” – 

Reflexão das aulas nº 9 e 10 de futebol, 7 de novembro de 2018 
 

 Ao longo da UD, foram diversas as tentativas de implicar os alunos no 

seu próprio processo de aprendizagem. No entanto, estas tentativas foram 

ainda um pouco rudimentares, pois a autonomia atribuída aos alunos era 

apenas na arrumação do material e construção do seu próprio local de treino, 

conforme os exercícios que eu explicava e prescrevia. Nesta altura do estágio 

ainda estava muito focada em mim própria, principalmente no modo como 

transmitia e explicava os exercícios, que era um desafio enorme para mim. 

 

“Para explicar os exercícios optei pelo recurso a desenhos, ou seja, 

explicar o exercício através de um esquema. Isto permitiu-me focar 

melhor a atenção na instrução, assim como transmitir melhor o que 

pretendia em cada exercício. Com esta solução consegui reduzir o 

tempo de instrução e aumentar a compreensão dos alunos, potenciando 
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o tempo de empenho motor. “– Reflexão das aulas nº 17 e 18 de 
futebol, 25 de outubro de 2018 
 

“A explicação do exercício e da organização da aula foi um pouco 

alongada, com os alunos sentados no chão garantindo que eles estavam 

atentos. Com ajuda de um quadro esquemático do campo de futebol 

expliquei detalhadamente a organização das equipas e do exercício, 

atribuindo a cada equipa a responsabilidade de montar o seu espaço de 

treino.” – Reflexão das aulas nº 27 e 28 de futebol, 15 de novembro 
de 2018 

 
Com o decorrer da UD, as tentativas de implicar os alunos nas aulas 

foram frequentes até ao ponto de, na última aula do período e após realizar a 

avaliação sumativa, permitir que os próprios alunos construíssem exercícios 

para treinarem qualquer um dos conteúdos abordados.  

  

“Em equipa, os alunos construíram um exercício e os resultados foram 

positivos, demonstrando autonomia e responsabilidade.” - Reflexão 
final da UD de Futebol, 14 de dezembro de 2019 

 
Badminton - a mudança de perspetiva 
 Esta foi a modalidade abordada juntamente com o futebol, mas as 

diferenças nos níveis de desempenho dos alunos não eram tão acentuadas. As 

dificuldades ao nível das trajetórias do volante e à terminologia específica eram 

transversais à maioria dos alunos. A eficácia nos batimentos acima da cabeça 

era também reduzida. Os diferentes aspetos técnicos foram abordados de 

forma integrada com as componentes táticas, sob a forma de situações de 

cooperação através de sequências de batimentos e de competição por via de 

um torneio. Numa fase inicial, foi dada importância acrescida aos princípios da 

Aprendizagem Colaborativa e ao Ensino por Pares para focar a aprendizagem 

da técnica, onde os alunos assumiram uma participação ativa no processo de 

ensino aprendizagem dos colegas. No entanto, desde cedo que percebi que a 



 
  

80 

minha turma funcionava muito melhor com desafios inerentes aos exercícios - a 

competição. 

 

“A última fase da aula, a competição de 1x1 foi, sem dúvida, onde os 

alunos demonstraram mais empenho e entusiasmo. Toda a turma 

estava envolvida no jogo, contando pontuações e festejando vitórias e 

são estas pequenas coisas que fazem com que saia da aula com 

vontade de preparar a próxima.” - Reflexão das aulas nº 11 e 12 de 
badminton, 17 de outubro de 2018 
 
Considerando este fator, alterei a configuração para uma abordagem 

mais próxima do Modelo de Educação Desportiva que, tal como afirma Hastie 

(2012), foi concebido para fornecer aos alunos experiências desportivas ricas e 

autênticas.  

  

“As próximas aulas terão uma configuração diferente, que eu espero que 

seja mais motivante e envolva mais os alunos. As aulas serão em 

formato de torneio e tendo em conta que a turma é entusiasta e 

empenhada, penso que será muito bom para todos competir e perceber 

realmente a importância do que tem sido dito. Os feedbacks terão de ser 

muitos mais centrados na tática, ou seja, colocação do volante nos 

espaços vazios e movimentações sucessivas em relação ao colega 

adversário” - Reflexão das aulas nº 19 e 20 de badminton, 31 de 
outubro de 2018 

 

O Modelo de Educação Desportiva teve a sua origem nos anos 80, 

quando o seu fundador, Daryl Siedentop, entendeu que os programas de EF 

não eram suficientemente interessantes, nem desafiadores, mesmo que 

fossem corretamente abordados (Hastie, 2012). Considerando esta perceção e 

na procura por aulas mais motivantes, organizei um torneio por níveis de 

desempenho homogéneos, onde os alunos competiram com colegas de níveis 

de desempenho semelhantes. Nestas aulas existiam três funções distintas e 
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três grupos de trabalho, sendo que cada grupo era responsável por 

determinadas tarefas que foram estipuladas por mim no início desta fase e, 

posteriormente, enviadas para todos os alunos da turma, através do e-mail. 

Durante as aulas, os grupos obedeciam a uma rotação de tarefas ou funções 

que consistiam em jogos de competição 1x1, de acordo com o calendário de 

jogos, a realização de um circuito de treino funcional e estatísticos. As funções 

atribuídas aos estatísticos variavam entre arbitragem de jogos, preenchimento 

de registos sobre os jogos que estavam a decorrer e personal trainers. Assim, 

os alunos responsáveis pelo treino funcional (personal trainers), tinham como 

objetivo motivar os colegas, garantindo a realização de todos os exercícios 

dentro dos timings estabelecidos bem como corrigir eventuais erros de postura. 

Esta divisão de tarefas foi uma enorme conquista, melhorando não só o 

ambiente da aula como as minhas intervenções e a minha participação.  

 

“Esta organização permitiu-me estar liberta de tarefas de organização e 

gestão da aula, controlando apenas os tempos de jogo. Considerei 

libertar-me também desta função, no entanto prefiro manter os alunos 

dispensados próximos do jogo. Neste sentido prefiro que estes alunos 

atuem como agentes de ensino, estando próximos dos colegas e 

intervindo sobre as suas opções táticas.” - Reflexão das aulas nº 25 e 
26 de badminton, 14 de novembro de 2018 
 
“Considero que esta aula foi muito melhor do que a anterior de 

badminton, principalmente nos domínios do empenho e envolvimento 

dos alunos e da gestão de tempo. Alguns alunos que têm demonstrado 

mais dificuldades, foram as melhores surpresas desta aula. Todos 

melhoraram a sua avaliação nos conceitos psicossociais, pois 

envolveram-se muito mais e aplicaram mais vezes a colocação do 

volante nos espaços vazios. Penso que foi também um fator importante 

a melhoria da minha intervenção, muito mais participativa e incentivando 

mais quando os alunos cumpriam com as opções táticas de jogo.” – 
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Reflexão das aulas nº 29 e 30 de badminton, 21 de novembro de 
2018 
 
“Hoje optei por dar algumas orientações iniciais na parte do treino 

funcional, para que os alunos tivessem uma referência daquilo em que 

deveriam pensar. Estas indicações ajudaram também os alunos que 

estavam como personal trainers a orientar os seus colegas, tornando-se 

mais eficazes e autónomos. De todas as vezes que fui verificar a 

dinâmica do circuito, notei que os alunos personal trainers estavam 

realmente interessados em que os colegas realizassem os exercícios 

corretamente. A introdução de um exercício de flexibilidade requeria 

uma presença quase constante, onde a Gabriela se demonstrou 

bastante interventiva e interessada.” - Reflexão das aulas nº 29 e 30 de 
badminton, 21 de novembro de 2018 

 

No entanto, Siedentop (1994) reforçou que a utilização do modelo não 

permite que o professor abdique das suas responsabilidades e, por esse 

motivo, ele representou alguns desafios.  

 

“Por outro lado, é fundamental para mim perceber a melhor maneira de 

estar “em todo o lado ao mesmo tempo”. A diferenciação de tarefas e de 

espaços potencia ainda mais a autonomia e o empenho, assim como 

propícia a distração e a brincadeira. Para evitar isto, foi importante 

colocar-me numa posição onde tivesse ambos os espaços no meu 

campo de visão e rapidamente ao meu alcance.” - Reflexão das aulas 
nº 21 e 22 de badminton, 7 de novembro de 2018 
 
Foi nesta UD que compreendi e senti que, de facto, a melhor estratégia 

é aquela que centra o processo nos alunos e que permite que eles mesmos 

sejam os protagonistas do seu caminho.  
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“O empenho, a participação e o sentido de responsabilidade foram 

também mais evidentes devido à autonomia potenciada pelos registos 

de resultados e funções de estatísticos” - Reflexão final da UD de 
Badminton, 14 de dezembro de 2019 

 
 Apesar de nas respostas ao questionário realizado no final do ano 

nenhum dos alunos ter enfatizado o badminton, esta modalidade representou 

uma aprendizagem enorme para mim ao nível do ambiente de aula e da 

importância dada às caraterísticas da turma. A reflexão foi um elemento crucial 

na alteração destes ideais e, tal como refere Larrivee (2008), libertou-me de 

rotinas impulsivas e tornou a minha intervenção mais ponderada e deliberada.  

Embora nove alunos tenham identificado que preferem uma metodologia 

direta, em que o professor prescreve todas as atividades da aula, dez alunos 

identificaram que uma metodologia distinta, onde têm um papel mais ativo, os 

motiva mais. A partir desta modalidade, tudo o que preparei para as seguintes 

foi centrado nos alunos, nas suas motivações e necessidades.  

 

Natação - um novo começo  
 As aulas de natação tiveram lugar nas piscinas municipais e foram 

lecionadas todas as 4ªF do 2º período. A preparação desta UD marcou o 

processo de estágio pela melhoria significativa da configuração e construção 

do Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC). Daí em diante os MECs das 

restantes modalidades foram construídos de forma muito mais intencional e 

orientada para as necessidades da minha turma. Os modelos curriculares 

utilizados foram o MID e o Modelo Desenvolvimental. O MID foi utilizado na 

prescrição dos exercícios, efetuada com recurso a fichas de treino (anexo 4), o 

que me libertou bastante, permitindo-me estar muito mais atenta às 

dificuldades dos alunos e focada nas minhas intervenções. Cada nível tinha 

planos de treino distintos adaptados às suas necessidades e conforme a sua 

planificação da UD, que foi também diferenciada para cada um dos níveis de 

desempenho. No que concerne ao cumprimento dos planos de treino, os 

alunos tinham autonomia para o realizar no seu próprio ritmo. O Modelo 
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Desenvolvimental foi utilizado para o tratamento didático dos conteúdos a 

lecionar, manipulando a complexidade e estruturação das tarefas atendendo às 

aprendizagens e necessidades dos alunos (Mesquita & Graça, 2015). 

Após a avaliação diagnóstica dividi a turma pelos respetivos níveis de 

desempenho, em que o nível um era composto por alunos que apenas eram 

capazes de realizar as técnicas de crol e de costas; no nível dois foram 

integrados alunos que estavam familiarizados com as técnicas de crol, de 

costas e de bruços; e, por fim, no nível três foram incluídos os que dominavam 

as quatro técnicas de nado (crol, costas, bruços e mariposa). Rapidamente, 

esta modalidade se tornou num enorme desafio para mim, devido ao 

conhecimento do conteúdo ser reduzido. 

 

“Embora esta aula não exigisse muitos feedbacks, por ser de avaliação 

diagnóstica, senti que não estou bem preparada para intervir de igual 

forma em todos os níveis. No nível um, as dificuldades parecem-me tão 

básicas que não sei bem qual deve ser o feedback e de que forma devo 

simplificá-lo. Por outro lado, no nível três não sei onde deva intervir, 

porque os alunos parecem-me ser bastante corretos na realização de 

todas as técnicas. Para combater estas dificuldades os melhores meios 

são os materiais da Unidade Curricular de Didática da Natação, de onde 

poderei tirar muitas informações claras e adequadas, de acordo com as 

dificuldades/erros que registei na avaliação diagnóstica” - Reflexão das 
aulas nº 45 e 46 de natação, 9 de janeiro de 2019 

 

Mais uma vez, a reflexão foi fundamental para melhorar o conhecimento 

do conteúdo e perceber quais os feedbacks mais indicados para as 

dificuldades que os alunos apresentavam ao longo das sessões. Segundo 

Larrivee (2008), existem três patamares distintos de reflexão. Nesta 

modalidade situei-me no patamar de reflexão inicial, que é focado em episódios 

de ensino isolados, pois só desta forma conseguiria melhorar o meu 

conhecimento e levar os meus alunos a aperfeiçoar as suas competências 

motoras na modalidade (Larrivee, 2008). 
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“No que diz respeito ao nível dois, o grande desafio foi a respiração 

lateral. É frequente os alunos efetuarem uma elevação frontal da 

cabeça, no momento da inspiração. Para melhorar este aspeto, os 

alunos deverão focar a sua atenção apenas neste momento. Por isso, 

será prescrito um exercício em que, com placa, os alunos apenas 

realizam a respiração lateral, mantendo sempre a face em contacto com 

água. O membro superior livre deverá manter-se em extensão ao longo 

do corpo.” - Reflexão das aulas nº 49 e 50 de natação, 16 de janeiro 
de 2019 
 
“No nível três começam a evidenciar-se algumas discrepâncias no que 

diz respeito às dificuldades e potencialidades dos alunos. O Gonçalo e o 

Luís, revelam alguns problemas na ação dos MI em costas, 

nomeadamente, a flexão dos joelhos. Tendo em conta que os alunos 

apresentam capacidades para melhorar relativamente rápido, e de modo 

a não “atrasar” os restantes, deverei intervir individualmente com estes 

alunos. Alertá-los para esta questão e colocá-los a pensar no movimento 

durante a prática, será a estratégia a adotar nas próximas sessões.” - 

Reflexão das aulas nº 53 e 54 de natação, 23 de janeiro de 2019 
 

Após ter encontrado a melhor forma de responder às necessidades dos 

alunos, surgiu um novo desafio relacionado com o cumprimento do plano de 

treino. Apesar de os alunos estarem familiarizados com a utilização dos planos 

de treino afixados na respetiva pista, percebi que muitos deles não cumpriam o 

seu plano na íntegra e que, em alguns casos, os alunos o realizavam a um 

ritmo demasiado lento. Com ajuda do núcleo de estágio percebi que tinha de 

ser muito mais interventiva neste sentido e aproximar-me mais dos alunos, 

questionando-os acerca do cumprimento do plano durante a aula e motivando-

os. Segundo Rosado e Mesquita (2015), o questionamento serve para otimizar 

os momentos de instrução, pois é aqui que muita da informação transmitida se 

perde, pelo que é necessário o controlo da mesma.  
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Além da presença mais próxima dos alunos durante as sessões, o 

momento de conversa inicial assumiu um papel fundamental e comecei a 

perceber a sua verdadeira importância. Até ao momento eu tinha a ideia de 

que a conversa inicial deveria ser o mais curta e sucinta quanto possível, sob 

pena de colocar em causa o tempo de empenho motor. No entanto, tal como 

advogam Rosado e Mesquita (2015), a apresentação da sessão é crucial para 

que o professor introduza os exercícios a realizar e defina os objetivos da 

sessão, motivando os alunos e regulando os seus comportamentos para o 

contexto de aula. 

 
“Tal como é habitual, a aula teve início no espaço anexo às piscinas, 

onde os alunos leram e analisaram o plano de treino prescrito para o seu 

nível. Durante este tempo transmiti, a cada um dos grupos, os objetivos 

para a sessão, assim como as dificuldades que tinha vindo a observar 

durante as aulas. Decidi levar dois vídeos, para que os níveis dois e três 

usufruíssem de uma demonstração da técnica perfeita de bruços e 

mariposa. Esta foi uma excelente estratégia para cativar os alunos e 

motivá-los para o cumprimento das componentes críticas, assim como 

para ajudar a corrigir alguns erros que os alunos traziam de aulas 

anteriores e que não tinham sido corrigidos até aqui.”  - Reflexão das 
aulas nº 61 e 62 de natação, 6 de fevereiro de 2019 

 

Tendo em conta a duração da UD (12 aulas), outros desafios se 

colocaram. Com o tempo e com a importância que os alunos foram atribuindo 

às sessões, eles próprios apresentavam dúvidas sobre as diferentes técnicas e 

durante as aulas pediam que lhes fossem explicadas as melhores formas de 

combater as dificuldades.  
 Ultrapassados os desafios que esta modalidade me trouxe, o balanço 

que faço é positivo. As metodologias utlizadas, ou seja, o trabalho por níveis, 

as fichas de treino e pequenas estratégias que relatei ao longo deste separador 

foram fundamentais para o futuro. Salienta-se que, em resposta ao 

questionário realizado no fim do ano, foi nesta modalidade que dez alunos da 
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turma consideraram que aprenderam mais. Note-se ainda que dois alunos se 

superaram a si mesmos, sido transferidos para o nível de desempenho superior 

e tendo conseguido aprender os conteúdos propostos para aquele nível.  

 Certamente que a utilização das fichas de treino não se irá esgotar com 

natação, representando uma excelente estratégia para utilizar na abordagem a 

outras modalidades, no futuro como professora. Por exemplo, ao aplicar o 

MED, cada equipa poderá ter o seu manual de treino com alguns exercícios e a 

cada aula optar pelos que se ajustavam melhor às suas necessidades. Esta 

estratégia colocaria os alunos no centro de todo o seu processo, o que os 

motiva bastante. Neste panorama, é essencial que o professor seja exigente e 

confira constantemente o cumprimento dos planos.  

 

Voleibol - a verdadeira importância da componente técnica 
Na UD de voleibol além de ter sido utilizado, parcialmente, o MID, foi 

ainda empregue o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo de Voleibol 

(MAPJ) que enfatiza o ensino da técnica subordinado à tática (Graça & 

Mesquita, 2015a). Foram utilizados também alguns princípios do MED, tais 

como a formação de equipas heterogéneas, mantidas ao longo da UD, e a 

realização de um torneio 4x4 que decorreu no final de algumas sessões. A 

competição surge, tal como indicam Mesquita et al. (2015), para qualificar e 

contextualizar a prática dos conteúdos aprendidos. Além disso, esta opção 

prendeu-se com o desenvolvimento de competências sócio afetivas, para que 

os alunos aprendessem a gerir melhor as suas emoções durante o jogo, 

designadamente demonstrando respeito e entreajuda. As equipas foram 

formadas por mim após a aula de avaliação diagnóstica, sendo compostas por 

alunos de níveis de desempenho diferenciados. O objetivo foi promover a 

aprendizagem colaborativa. 

Durante esta UD percebi que a aprendizagem colaborativa pode 

representar um problema ao bom desenrolar das aulas. Por esse motivo, é 

necessário ponderar muito bem estas situações e estar atenta, porque nem 

todos os alunos estão predispostos ou têm competências sociais para este tipo 
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de colaboração, resultando em alguns constrangimentos, tal como retrata o 

excerto seguinte: 

 

“No final da aula, na habitual autoavaliação dos psicossociais, as notas 

foram significativamente mais baixas e o ambiente de aula mais pesado. 

O facto de existirem tantas discrepâncias de nível entre os alunos, 

sendo que aqueles que não têm sucesso desmotivam e entram em 

brincadeira, descontextualizando-se da aula. Ao mesmo tempo que os 

alunos com melhores níveis de sucesso, entram nas diferentes 

brincadeiras. Para que tal não volte a acontecer, deverei investir no 

reforço positivo e no objetivo da aula, chamando os alunos a atenção e 

alertando-os das consequências em jogo.”  -Reflexão semanal nº 23, 
28 de fevereiro de 2019 
 

Para combater este ambiente e prevenir os comportamentos acima 

descritos, foi essencial a definição e negociação de objetivos com os alunos na 

fase inicial das aulas onde, mais uma vez, a conversa inicial foi fulcral. Além 

disso, quando dei aos alunos a oportunidade de treinarem as técnicas onde 

sentiam mais dificuldades, os resultados foram surpreendentes e todos alunos 

estiveram muito mais envolvidos e motivados para aula, tal como é descrito no 

seguinte excerto:  

 

“O mesmo aconteceu quando dei aos alunos espaço e tempo para 

melhorarem os aspetos onde sentiam mais dificuldades, fornecendo-lhes 

informações acerca dos critérios de avaliação e ajudando-os a gerir o 

seu tempo em relação à ponderação de determinados critérios. Um dos 

exemplos foi a imposição do serviço por cima, durante quatro aulas, pois 

no dia da avaliação apenas dois alunos realizaram serviço por baixo. 

Este foi dos aspetos que me deixou mais feliz, tendo em conta que no 

início da UD, apenas dez alunos serviam por cima.” - Reflexão final do 
2º período, 8 de abril de 2019 
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 O voleibol é, segundo Mesquita et al. (2015), um jogo de difícil 

aprendizagem tendo em conta o facto de algumas falhas técnicas 

representarem, concomitantemente, falhas regulamentares. Assim, o ensino da 

modalidade, com vista ao 4x4, integrou tarefas de aquisição, de estruturação e 

de adaptação mantendo, maioritariamente, a incrementação da interferência 

contextual (Mesquita et al., 2015).  

Considerando que a minha colega de estágio era treinadora da 

modalidade e tinha bastante conhecimento, observei as suas aulas como forma 

de me preparar para as minhas. Participei e estive presente em todas as suas 

aulas de voleibol, o que foi fundamental para me sentir mais segura e estar 

mais alerta para as dificuldades dos meus alunos. A minha presença nas suas 

aulas foi essencial para eu perceber onde e como deveria intervir, bem como 

para perceber as possíveis evoluções e regressões dos alunos durante as 

sessões. 

 Ao aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da lecionação das 

modalidades anteriores, os meus pensamentos e ideias alteraram-se, 

repercutindo resultados muito bons na organização da aula e na concretização 

de objetivos: 

 

“A aula teve início junto do quadro branco disponível no pavilhão, onde 

transmiti aos alunos alguns conteúdos relativamente à cultura desportiva 

que serão importantes para a ficha de avaliação de conhecimentos a 

realizar na próxima semana. Aproveitei ainda este momento para 

transmitir aos alunos os objetivos específicos da sessão ao nível das 

habilidades motoras e para clarificar algumas questões da última aula, 

tais como a dinâmica do jogo 4x4 no que diz respeito à importância do 

primeiro toque e ao objetivo do segundo (...) Esta foi uma opção que 

favoreceu a aprendizagem dos alunos, pois, quando questionados, os 

alunos compreendem a importância da construção do jogo, 

reconhecendo aquilo que não colocam em prática e as suas 

consequências.” Reflexão semanal nº 24, 7 de março de 2019 
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“A aula teve uma dinâmica muito mais organizado e mais produtivo, pelo 

facto de no início ter sido bastante explicita relativamente aos objetivos, 

escrevendo-os no quadro branco e questionando os alunos acerca dos 

mesmos.” - Reflexão semanal nº 26, 19 de março de 2019 
 
Outra das grandes aprendizagens que retirei desta UD foi que, muitas 

vezes, o foco nos conteúdos de natureza técnica é fundamental e pode ser 

uma fonte de motivação para os alunos. Os alunos com mais dificuldades 

sentir-se-ão concretizados por ultrapassarem os seus próprios desafios e os 

alunos mais dotados poderão melhorar as competências de comunicação, 

trabalho de equipa e relacionamento interpessoal. Apesar de Mesquita et al. 

(2015) enfatizarem a importância do treino da técnica situacional, ou seja, 

contextualizada com as situações reais de jogo, percebi que há momentos em 

que os exercícios critério são a solução.   

 

 “Após várias repetições do serviço por cima, hoje todos os alunos o 

conseguiram realizar, é certo que foram necessárias algumas 

adaptações regulamentares, no entanto é satisfatório ver esta evolução 

fruto dos exercícios critérios utilizados.” - Reflexão semanal nº 24, 7 de 
março de 2019 

 
 No entanto, outros desafios se colocaram, designadamente ao nível de 

um dos exercícios base durante as sessões- “A Borboleta”. Este exercício pode 

ser utilizado para diferentes objetivos, como por exemplo: 

 

“Dentro de cada equipa, os alunos dividem-se em dois grupos e cada 

trio posiciona-se de um lado da rede. 

O exercício inicia com arremesso de bola ou serviço por cima, cuja 

trajetória poderá variar entre bombeada e tensa, em que o recebedor 

opta por passe ou manchete. Do outro lado da rede estarão dois alunos 

em campo que deverão concretizar a seguinte sequência – receção + 
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passe para a rede + 3º toque para o outro lado da rede. É obrigatório 

comunicar quem será o recebedor.  

A rotação dos elementos da equipa é feita a cada arremesso ou serviço, 

no sentido dos ponteiros do relógio.” – Plano das aulas nº 75 e 76, 
Voleibol 
 
Eu própria, nos anos em que fui aluna na disciplina de Educação Física, 

não compreendia claramente este exercício pelo que durante esta UD ele foi 

um verdadeiro desafio, não só ao nível da instrução como também na 

aplicação do mesmo:  

 

“O exercício “Borboleta” só começou a repercutir as aprendizagens 

pretendidas após alguns minutos de repetição, pois os alunos não 

compreenderam corretamente o exercício. É essencial que na próxima 

sessão explique novamente este exercício, que será a base de trabalho 

para as restantes aulas, com recurso a um desenho e ao 

questionamento.” -Reflexão semanal nº 23, 28 de fevereiro de 2019 
 

“Hoje o exercício “Borboleta” foi mais eficaz, no entanto, poderia ter 

ganho algum tempo de prática em detrimento do volume de informação 

que dei para este exercício. Através da demonstração do exercício, teria 

elevado os níveis de compreensão dos alunos, assim como a perceção 

dos objetivos específicos do mesmo.”  -Reflexão semanal nº 24, 7 de 
março de 2019 

 

 Para ultrapassar este obstáculo utilizei como recurso a instrução através 

de esquemas e pedi ajuda à Mafalda, no entanto, não estava satisfeita com os 

resultados. A gravação de áudio de uma das minhas aulas de voleibol e 

posterior transcrição e análise foram as estratégias sugeridas pela Professora 

Cooperante. A sua análise foi feita à luz dos princípios do Modelo Assessment 

for Learning (AfL), objeto de estudo da modalidade de ginástica acrobática, 

tendo em conta os indicadores presentes nas fichas de observação do 
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professor elaboradas para o estudo. Assim, foram analisados os seguintes 

descritores: partilha dos critérios de avaliação e dos objetivos de 

aprendizagem, utilização de ferramentas de autoavaliação e de avaliação de 

pares, identificação de potencialidades e fragilidades do aluno. Na análise que 

realizei à transcrição da aula percebi a influência que os vícios verbais tinham 

na minha atuação e que era excessiva a quantidade de vezes que fazia 

perguntas do género “ok?” ou “compreenderam?”. Estes vícios, ou também 

denominados por marcadores de discurso, são alvo de algum estigma e até 

como marcadores sociais quando utilizados de forma excessiva, devido ao 

facto de não serem utilizados na expressão escrita (Freita, 2007). Esta 

caraterística era demasiado frequente no meu discurso e apesar de ter 

consciência, foi difícil evitá-lo, pois servia-me como uma forma de garantir que 

os alunos me ouviam. Após conversar um pouco com a Professora 

Cooperante, percebi que existem outras formas de preencher o suposto vazio 

entre o que eu digo e o que os alunos ouvem, tais como reforçar alguns 

aspetos ou questionar, pontualmente, um aluno acerca do que eu disse. Outro 

aspeto a melhorar era a capacidade de ler a comunicação não-verbal dos 

alunos, percebendo se os alunos estavam ou não atentos. Este foi um trabalho 

constante do restante ano letivo que, no entanto, não ficou totalmente 

resolvido. 

 

Acrobática, Dança e orientação - O culminar de todas as aprendizagens 
Considerando as aprendizagens retiradas do estudo de Investigação-

Ação, realizado na modalidade de ginástica acrobática, a preparação destas 

UDs e da configuração das aulas foram alvo de muitas melhorias. Os métodos 

utilizados foram muito semelhantes, pelo facto de em ambas as modalidades 

ter sido dada bastante autonomia aos alunos. Todo o processo acerca da 

modalidade de Ginástica Acrobática está tratado ao longo do próximo capítulo 

(A avaliação para a aprendizagem no ensino da ginástica acrobática numa 

turma do 11º ano de escolaridade). 
A organização das aulas de Orientação foi feita de forma a que cada 

grupo de trabalho passasse pela experiência de organizar toda uma aula de 
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EF, desde a preparação prévia dos percursos, até ao momento final, de 

avaliação das fichas de controlo. Esta abordagem diferenciou-se das restantes 

utilizadas até ao momento, principalmente ao nível de autonomia que ofereceu 

aos alunos. Por esse motivo, penso que teria sido muito mais difícil utilizar este 

método noutra altura do ano letivo, pois nesta modalidade rapidamente o 

professor perde de vista os seus alunos. Assim é fundamental que o professor 

conheça os seus alunos e crie um ambiente de responsabilização, garantindo a 

organização correta das aulas. Felizmente, a minha turma respondeu bastante 

bem a esta abordagem desde o primeiro momento, sendo extremamente 

gratificante perceber que no final do ano dez alunos consideraram que 

aprenderam mais com Orientação. Penso que a única desvantagem deste 

método é o facto de cada grupo ter apenas uma oportunidade de organizar o 

percurso, o que coloca os seguintes em vantagem. No entanto, cabe ao 

professor fazer essa gestão e, obviamente, impor constantemente um nível de 

exigência superior. Este é um excelente modelo, que facilmente poderá ser 

aplicado durante um ano letivo completo, em que os alunos teriam a 

oportunidade de organizar várias aulas, em diferentes modalidades. Essa 

apresentação e organização poderia representar a avaliação do conhecimento 

dos alunos, ao mesmo tempo que propícia diversas aprendizagens ao nível do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

No que diz respeito à modalidade de Dança foi também utilizado, 

maioritariamente, o modelo Assessment for Learning (AfL). Chng e Lund (2018) 

definem diversos tipos de metodologias que poderão ser adotas de acordo com 

os princípios da Avaliação para a Aprendizagem, entre as quais destaco, 

especificamente para esta UD, a observação do professor e a avaliação por 

pares. A observação do professor prevê que o professor observe o 

desempenho dos alunos e forneça feedbacks, tendo em conta a consecução 

dos objetivos estabelecidos (Chng & Lund, 2018). Por outro lado, relativamente 

à avaliação pelos pares, os autores indicam que é estabelecido um regime de 

tutoria entre os alunos, em que todos aprendem com os pontos fortes e fracos 

dos colegas.  
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Durante as cinco aulas da UD, os alunos criaram a sua própria 

coreografia de acordo com as indicações que foram fornecidas no Dossiê, 

escolhendo as suas músicas e construindo os seus próprios passos da 

coreografia. Apesar dos progressos ao nível da metodologia utilizada, é 

impossível não refletir acerca da minha intervenção da modalidade da dança, 

que foi um enorme desafio durante este ano letivo. 

 

Dança - o “calcanhar de Aquiles” 
Segundo Ferreira (2013), é inevitável chegar ao final do processo de 

formação inicial sem pensar naquilo que poderia ter sido melhor e, de facto, 

esta UD é o perfeito exemplo disso.  

Já Ribeiro et al. (1999) considerou que, efetivamente, a Dança é 

considerada uma das formas mais espontâneas de expressão e comunicação 

na sociedade. No entanto, surgiram algumas questões no momento em que 

percebi que esta era uma modalidade obrigatória no Ensino Secundário 

quando, em todas as restantes, a opção se prende com a preferência dos 

alunos. Depois de algumas conversas informais decidi procurar a resposta a 

questões como: “Será que a Dança é um desporto? Não será uma arte?”.  

 Segundo Kent (2006), entende-se por “desporto” “qualquer atividade 

física altamente estruturada e direcionada, orientada por regras, que tenha um 

alto nível de comprometimento (...) e envolve a competição com os outros” 8. O 

mesmo autor, afirma que “atividade física” é “qualquer forma de movimento 

corporal que tenha uma exigência metabólica significativa. Assim, as atividades 

físicas incluem (...) atividades de lazer não desportivas que envolvam esforço 

físico” 9. De acordo com estas definições, de facto, a abordagem da Dança é 

legítima nas aulas de EF, concedendo aos alunos a oportunidade de se 

expressarem livremente. Em diversos casos da minha turma, deu ainda 

oportunidade a alguns alunos de se revelarem ao nível das competências 

sociais, assumindo verdadeiros papéis de liderança. 

 
8 The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine, 2007 
9 The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine, 2007 
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 No entanto, de forma a respeitar o regime de opções, considero que a 

Dança traria ainda mais benefícios, se os alunos pudessem optar pelo tipo de 

dança que preferiam abordar. De forma a estar de acordo com o programa, 

uma possível hipótese poderia ser a de os alunos optarem entre os diferentes 

estilos de danças sociais, presentes no programa e facultar-lhes a 

possibilidade de criarem uma coreografia seguindo um determinado estilo, à 

sua escolha.  

A Dança é, e sempre foi, para mim uma enorme lacuna ao nível dos 

conhecimentos e do desempenho para a modalidade, pelo que representou o 

maior desafio deste ano de estágio. Estava consciente de que as expetativas 

de alguns alunos eram elevadas e que estavam entusiasmados para a 

modalidade. Esta perceção encontra reforço nas ideias de A. Almeida et al. 

(2013), quando afirmam que, normalmente, as alunas têm mais expetativas em 

relação à Dança, o que, de facto, se enquadrou perfeitamente com a minha 

turma.   

Apesar de A. Almeida et al. (2013) comprovarem que a experiência do 

professor nesta modalidade, não influencia o gosto, interesse ou desempenho 

dos alunos, eu sentia-me bastante insegura. Por outro lado, Ferraz et al. (2013) 

afirmam existirem diferenças na atenção com que os alunos ouvem as 

informações, quando o professor não tem experiência no conteúdo de ensino. 

Esta dificuldade foi sentida mesmo antes de iniciar a UD, tal como é possível 

verificar no seguinte excerto:  

 

“A dança é a modalidade na qual me sinto menos confortável, e, por 

esse motivo, fiz uma preparação para esta aula um pouco mais 

exigente. De modo a estar confortável com a coreografia transmitida e 

com o seu método de ensino (demonstração), realizei vários ensaios 

sozinha e retirei algumas notas das aulas da Mafalda. (...) Fui capaz de 

transmitir a coreografia toda e de que os alunos percebessem a 

contagens das frases musicais, e isso fez-me sentir que superei mais 

um pequeno desafio. “– Reflexão semanal nº29, 2 de maio de 2019 
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Esta UD foi composta por três componentes, designadamente, a 

transmissão de duas coreografias e a criação de uma coreografia criativa por 

parte de cada grupo de trabalho. Apesar de a primeira aula ter sido positiva e 

de os alunos terem aprendido a primeira coreografia, eu sentia-me bastante 

apreensiva e ansiosa com a transmissão da segunda. A segunda coreografia 

era mais complexa e mais rápida, pelo que o enorme sentimento de que não 

seria capaz de a transmitir era constante. O seguinte excerto retrata o meu 

estado de espírito, antes e após a segunda aula de Dança: 

 

“Todos os momentos que antecederam esta aula foram repletos de 

nervosismo e de alguma ansiedade. Apesar de ter ensaiado várias 

vezes a coreografia que iria transmitir, sentia sempre que faltava algo e 

sabia que me faltava à vontade com a coreografia. (...) A aula tanto 

poderia ser excelente, em que eu conseguia superar mais um desafio, 

como poderia ser o contrário, e o meu maior medo era exatamente esse 

(...) Estava instalado um misto de sentimentos, que não poderia ser 

transmitido para a turma. Um misto que eu tive de gerir, socorrendo-me 

da interação com os alunos, principalmente com aqueles que dominam 

melhor a modalidade. O facto de eu estar insegura com a minha falta de 

coordenação para dançar, deixou-me apreensiva, e isso influenciou o 

cumprimento dos objetivos da aula.” – Reflexão semanal nº 30, 9 de 
maio de 2019 

 

Ainda assim eu tinha procurado superar-me, refletindo acerca de 

possíveis estratégias que me levassem a ser capaz de concretizar aquele que 

era, para mim, o objetivo mais complicado desta UD, ou seja, a transmissão da 

segunda coreografia. Segundo Larrivee (2008) a reflexão permite aos docentes 

abandonarem a sua concentração excessiva na insatisfação, canalizando as 

suas energias para a resolução das situações que causam essas insatisfações. 

De facto, o tempo que investi na busca por uma solução, não me permitia 

encontrar desculpas para não o fazer, e esse foi um grande passo no meu 

crescimento pessoal:  
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“A solução será a exigência com a turma para que a aula de avaliação 

seja o melhor possível, no entanto sem pressionar os alunos. Em 

primeiro lugar, será essencial a manutenção de uma relação saudável e 

madura pois, tal como nos garante Lima (1989b), o diálogo com os 

alunos é fulcral para resolver problemas e perceber o modo como eles 

os encaram (...) A paciência será também uma constante nestas aulas, 

assim como a definição clara de objetivos no início da sessão. De forma 

a comprometer os alunos com a aula, e tentando retirar do seu centro “a 

dança”, irei reservar dois espaços na aula: transmissão de objetivos e 

aferição dos mesmos. Estas fases serão realizadas, respetivamente, no 

início e no fim da aula e onde irei tentar que os alunos reflitam sobre os 

mesmos na realização da autoavaliação final, nomeadamente no 

preenchimento das potencialidades e dificuldades.” - Reflexão semanal 
nº29, 2 de maio de 2019 

 

 Estas soluções não repercutiram os efeitos desejados, pelo que acabei 

por ajustar a UD, retirando a segunda coreografia transmitida dos seus 

objetivos. Para além da não consecução dos objetivos, esta UD trouxe à 

superfície uma das minhas maiores lacunas, que ficaram bem expressas na 

observação que a minha colega de estágio efetuou à aula:  

 

“Ainda assim, considero que a sessão não correu como pretendido, não 

tendo sido a docente capaz de dar resposta ao plano inicialmente 

definido, nem às dificuldades evidenciadas pelos estudantes no decorrer 

da sessão. Importa destacar que esta situação aconteceu fruto da falta 

de conhecimento e de à vontade da professora na modalidade em 

questão. Foram múltiplos os erros efetuados, tanto ao nível de contagem 

dos tempos, como de instrução, de feedback...” – Relatório de 
observação efetuado pela Mafalda à minha aula de Dança, 9 de 
maio de 2019 
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Apesar do sentimento de insatisfação e desilusão comigo mesma, 

procurei tirar algum partido desta experiência que, sem dúvida, será tido em 

conta no futuro: 

   

“Sinto que quis impor um ritmo muito difícil a mim mesma, e não é justo 

para os alunos eu querer ensinar algo que nem eu própria consigo fazer. 

O único meio que eu tenho de lhes ensinar a coreografia é a 

demonstração, e eu não consigo demonstrá-la.... Sinto que andei muito 

depressa e que, ao querer fazer muita coisa, acabei por não fazer nada. 

Os alunos aprenderam muito pouco da nova coreografia, e a culpa foi 

minha. (...) Após esta aula, tenho a certeza de que o professor deve ter 

a humildade de compreender até que ponto deve exigir dos seus alunos, 

considerando aquilo que lhes expõe. As minhas dificuldades, levam-me 

a concluir que devemos tentar sempre compreender o lado dos alunos, e 

que é importante, em alguns casos, parar e permitir que os alunos 

pensem sozinhos, resolvendo os problemas à sua maneira.” – Reflexão 
semanal nº 30, 9 de maio de 2019 
 

De acordo com Ferraz et al. (2013), os professores sem experiência na 

Dança tendem a refugiar-se na manutenção dos alunos em tempo de atividade 

motora, como meio de se protegerem da sua falta de confiança. De facto, eram 

estes os meus objetivos durante as aulas de Dança, procurava sempre manter 

os alunos a trabalhar, efetuando rapidamente as transições da coreografia 

transmitida para a criativa. Mesmo quando os alunos estavam em grupo, 

concentrados a trabalhar nas respetivas corografias, as minhas intervenções 

eram muito reduzidas. O meu comportamento era baseado em feedbacks 

motivacionais e as minhas intervenções feitas no sentido de perceber em que 

ponto estavam os grupos de trabalho. Devido a esta postura, foram muitas as 

vezes em que a PC me alertou, “tens de ser mais interventiva Catarina, e não 

ser apenas uma observadora”. Apesar da duração da UD ter sido bastante 

reduzida sinto que, em alguns momentos, consegui superar este desafio. 

Comecei a estudar mais e melhor cada aula, assim como o dossiê fornecido 
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aos alunos, de forma a puder fornecer-lhes sempre um fio condutor para as 

suas coregrafias criativas. Soube conduzir os alunos para a construção das 

coreografias, no entanto, nem sempre fui capaz de lhes proporcionar as 

sugestões que tanto me pediam. 

Porém, sempre considerei que o importante era retirar aprendizagens 

das vivências que o estágio me proporcionou e, com a Dança, aprendi que 

virar costas a um desafio não é a solução. De alguma forma, vamos aprender 

algo com ele, e eu aprendi que o professor deve planear e ajustar, não só 

conforme os seus alunos, mas considerando também aquilo de que é capaz e 

que domina. Importa ainda ressalvar que, após analisar os questionários que 

os meus alunos efetuaram no término do ano letivo, percebi que três alunos 

aprenderam mais na modalidade de dança e que seis alunos, em vinte e um, 

encontraram a sua maior fonte de motivação para EF nestas aulas.  

 

4.3.5. Integração dos alunos dispensados da prática  
No início do ano letivo, aquando da realização do teste da milha (bateria 

de testes Fit Escola), uma das minha alunas foi encaminhada para o hospital e, 

posteriormente, submetida a alguns exames médicos. Através destes exames, 

foi-lhe detetada arritmia cardíaca que se manifesta em batimentos cardíacos 

irregulares. A partir desse momento a sua participação nas aulas alterou-se, 

assim como os critérios de avaliação para lhe atribuir uma classificação. Na 

escola cooperante, a avaliação na disciplina de EF para alunos com restrições 

médicas tem as seguintes ponderações:  

1. Competências de ação ou domínio psicomotor: 50% 

2. Competências de atitudes ou domínio sócio-afetivo: 20% 

3. Competências de conhecimento ou domínio cognitivo: 30% 

Esta condição médica fez com que a aluna não voltasse a realizar a 

componente prática nas aulas de EF pelo que, desde cedo, esta começou a 

ser uma preocupação extra nas minhas aulas:  

 

“É de salientar que a aluna, que adora as aulas de educação física e tem 

demonstrado até aqui um empenho e responsabilidade exemplares, 
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encontra-se a realizar exames médicos devido a questões de saúde. 

Existia a possibilidade de colocar a aluna com tarefas de co-adjuvância 

na aula, realizando tarefas um pouco “ao sabor do andamento da aula”, 

mas por considerar o seu potencial, assim como todo o respeito que ela 

tem vindo a demonstrar não será esse o caso. Nas seguintes aulas a 

Maria terá um plano de aula específico e preparado para que, deste 

modo, possa estar a par do que acontece melhorando também no 

domínio dos conhecimentos e da terminologia específica.” - Reflexão 
das aulas nº 27 e 28 de futebol, 28 de outubro de 2018 

Apesar de a PC sempre me ter alertado para a integração desta aluna e 

para o seu processo de avaliação, reconheço que foi pouco correto considerar 

o comportamento da aluna e o seu gosto pelas aulas de EF como origem das 

minhas preocupações. No entanto, este reforço foi positivo, pois fez com que 

eu olhasse a planificação das aulas de uma forma um pouco mais cuidada. 

Este ponto de reflexão e algumas estratégias adotadas, passam em grande 

parte pela análise das aulas das modalidades de natação e de futebol, sendo 

que nas restantes a aluna estava integrada num grupo de trabalho. Nestes 

grupos, a aluna sempre auxiliou o seu grupo no cumprimento dos objetivos da 

aula.  

Este processo começou pelas aulas da modalidade de futebol, na qual o 

conhecimento da aluna era bastante reduzido, pelo que seria necessária a 

preparação de materiais específicos que auxiliassem a aluna a intervir junto 

dos colegas e a ter, de facto, um papel significativo nas aulas.  Assim, construí 

uma grelha (anexo 5) onde constavam os exercícios da aula e os respetivos 

objetivos, deixando em aberto um espaço para registos ou apreciações que a 

aluna considerasse importantes. Optei por não lhe fornecer orientações acerca 

do preenchimento da grelha, deixando em aberto a metodologia que a aluna 

preferisse adotar e o tipo de registos que considerasse pertinentes:  

 

“A Maria fez registos durante toda a aula, identificando autonomamente 

os exercícios que estavam a ser realizados e sendo capaz de referir 

aqueles que não foram. Para estes registos foi-lhe dada autonomia 
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máxima para interpretar e anotar o que achasse pertinente, e o resultado 

foi o seguinte (as anotações encontram-se em itálico): 

 
A aluna optou por registar os objetivos cumpridos por cada elemento da 

equipa que observava. Esta foi uma ótima forma para eu perceber como 

é que os alunos processam aquilo que lhes é dado enquanto 

observadores, é óbvio que cada aluno terá uma maneira diferente de “se 

expressar”, mas isto permitiu-me perceber a forma como a Maria olha 

para o jogo e as potencialidades de uma observação orientada.” - 

Reflexão das aulas nº 31 e 32 de futebol, 22 de novembro de 2018 
 

 No 2º período, a integração desta aluna deixou de ser uma 

preocupação, passando a ser percecionada como uma rotina. O planeamento 

das UDs, assim como alguns critérios de avaliação começaram, 

progressivamente, a considerar esta aluna. A avaliação da modalidade de 

natação, no domínio das habilidades motoras, foi avaliada tendo em conta a 

realização das quatro técnicas e cada uma das técnicas tinha uma ponderação 

especifica. A aluna foi avaliada também em quatro competências, 

designadamente, ajuda e participação nos níveis de desempenho 1 e 2 (40%), 

ajuda e participação no nível de desempenho 3 (40%), desempenho e 

entusiasmo (15%) e, por fim, tarefas diferenciadas, como arrumação do 

material, responsabilidade e organização (15%). Neste sentido, desde o início 
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da UD que lhe foram atribuídas funções de co-adjuvância organizadas e 

ponderadas de acordo com as necessidades da turma.  

 Durante as aulas de natação, a aluna tinha sempre na sua posse um 

plano de treino do nível para o qual a sua atenção deveria estar orientada. 

Optei por indicar à aluna que fornecesse feedbacks corretivos e motivacionais 

ao grupo de desempenho com mais dificuldades, tal como é expresso no 

seguinte excerto:  

 

“Relativamente ao nível um, as suas grandes dificuldades são a 

resiliência e a resistência. Os alunos, pelo facto de não terem domínio 

da técnica, gastam demasiada energia nas ações motoras, entrando 

rapidamente em fadiga e estado de desmotivação. De forma a melhorar 

estas capacidades, atribuí a tarefa de “personal trainer” à Maria (...) 

Durante toda a aula, a Maria acompanhou o grupo fornecendo 

feedbacks de acordo com a sua ficha de treino. Esta ficha, presente no 

plano de aula, foi construída para lhe dar as informações necessárias 

acerca dos objetivos para aqueles alunos. O seu entendimento acerca 

da modalidade (se frequentasse as aulas em regime normal, estaria no 

nível 3), ajudou também nesta sua tarefa.” - Reflexão das aulas nº 49 e 
50 de natação, 16 de janeiro de 2019  

 

 Porém, esta estratégia nem sempre repercutiu os resultados esperados. 

Percebi que as intervenções de colegas, mesmo que orientadas, poderão ser 

uma fonte de ruído e incómodo para os que estão a realizar os exercícios. Com 

efeito, o aluno dispensado poderá sentir-se desmotivado e frustrado e o aluno 

em prática, pressionado pela excessiva preocupação do colega dispensado. 

Esta ideia encontra reforço no seguinte excerto:  

 

“O Pedro continua desmotivado e desinteressado e, apesar de a Maria 

se ter esforçado bastante, o seu empenho não melhorou. A Maria sentiu-

se frustrada e veio falar-me acerca da situação do Pedro. Conversei um 

pouco com ela, aconselhando-a para que se focasse apenas em dois 
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conteúdos (...) e para que não insistisse demasiado (...) Recomendei-lhe 

que, em alguns casos, deixasse o Pedro errar e permitir que ele mesmo 

compreendesse o erro porque, caso contrário, estaria a gastar 

demasiada energia e as suas indicações tornar-se-iam apenas ruído 

para o Pedro. “– Reflexão das aulas nº 61 e 62 de natação, 6 de 
fevereiro de 2019  

 

Na aula destinada à avaliação formativa desta modalidade, entendi que 

seria pertinente apelar à capacidade de reflexão desta aluna. Além de ter 

notado alguns picos de humor nas aulas, senti que a aluna precisava de ter 

uma referência intermédia, tal como os seus colegas. Foi neste momento que 

me consciencializei de que não estava a corresponder às suas necessidades, 

tal como é conveniente que o professor corresponda.  

 

“Ao ler as suas notas, percebi que a Maria se sente desmotivada porque 

os colegas não atribuem importância ao que ela diz e não compreendem 

que, de facto, ela está ali para os ajudar. Atendendo a esta conclusão, 

irei indicar à Maria que intervenha num nível à sua escolha, onde ela se 

sinta confortável permitindo-lhe alguma autonomia.”- Reflexão semanal 
nº 21, 13 de fevereiro de 2019 

 

 Para alterar a minha intervenção com esta aluna, e de forma a que a 

mesma se sentisse mais motivada para as aulas, a reflexão após a ação foi 

fundamental para alterar a minha perceção e rapidamente ajustar o papel desta 

aluna nas aulas de EF, nomeadamente nas de natação. Foi neste momento 

que as opções repercutiram os efeitos para as quais se propunham:  

 

 “A intervenção da Maria foi focada no nível 2, por opção da aluna, tal 

como tinha sido proposto na reflexão anterior. No final da aula, tentei 

perceber o modo como se sentiu durante a aula conversando e 

questionando-a. A Maria afirma que sentiu que a sua presença não foi 

tão necessária, mas que, neste nível, os colegas a respeitam mais e 
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atribuem importância às suas indicações. A sua presença neste nível é 

essencial, ao contrário do que a aluna afirmou, pelo que nas próximas 

sessões deverei transmitir-lhe as principais dificuldades deste nível para 

que ela se sinta mais capaz e desempenhe um papel mais ativo junto 

dos colegas.” – Reflexão semanal nº 22, 20 de fevereiro 

 

 Ainda no 2º período nas aulas da modalidade voleibol, a metodologia 

adotada foi a utilização da sebenta de voleibol em todas as aulas. Desde a aula 

de avaliação diagnóstica que a aluna reforçou as suas dificuldades nesta 

modalidade, pelo que a sua base de trabalho foi o manual construído pelo 

núcleo de estágio sobre a modalidade em questão. Durante as aulas a aluna 

interveio junto dos colegas com os quais se sentia mais confortável e que, 

efetivamente, correspondiam às suas boas intenções. Nesta modalidade a 

avaliação da componente das habilidades motoras era composta por três 

domínios para os alunos que frequentavam a disciplina sem restrições (técnica 

tática e aptidão física), pelo que a avaliação desta aluna foi também ela 

baseada em três domínios: qualidade da intervenção da aula, junto das 

equipas e colegas (35%), arbitragem (60%) e qualidade da intervenção na 

realização do treino funcional  (5%).  

Na fase final do ano, o 3º período, o tipo de avaliação que foi realizado 

nas modalidades de dança e de orientação, permitiu que este processo fosse 

mais claro tanto para a aluna como para mim. O facto de todas as tarefas 

terem sido avaliadas em grupos de trabalho e no final das UDs os alunos 

distribuírem as suas próprias classificações, ajudou bastante neste processo 

pelo que apenas tive de alterar a ponderação dessas mesmas classificações 

sobre a nota final da aluna.  

Nas entrevistas que foram realizadas no âmbito do estudo de 

investigação-ação (UD de Ginástica Acrobática) a discente identificou o dossiê 

da modalidade como um excelente instrumento, que a ajudou a melhorar e 

orientar as suas intervenções. Percebeu ainda que, de facto, tinha um papel 

essencial na melhoria dos resultados finais dos seus colegas de grupo, tendo 
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em conta o privilégio de observar as figuras finais com um olhar orientado pelos 

critérios de avaliação.  

 Olhando para trás, sinto que fiz um bom trabalho com esta aluna e que 

levo na bagagem boas ferramentas e estratégias para integrar nas aulas de EF 

alunos com restrições médicas. Porém, identifico ainda alguns eixos de 

progresso reforçando aqui o modelo de Educação Desportiva, que me parece 

ser uma excelente abordagem a estes casos. Segundo Hastie (2012), um dos 

aspetos presentes na utilização do MED é a existência de diferentes papéis 

para os alunos presentes nas equipas, e esta não foi uma variante bem 

explorada durante este ano. A utilização deste modelo, no seu estado puro, em 

alguma das modalidades poderia ter repercutido excelentes resultados não só 

ao nível das competências desta aluna, como também, de alunos 

competências motoras mais reduzidas. Esta suposição encontra sustentação 

nas ideias de Penney e Clarke (2005), quando referem que o MED foi 

apresentado para trazer benefícios na relação entre todos, de forma a existirem 

práticas inclusivas, particularmente em relação ao género e ao desempenho 

motor.  

Uma última hipótese poderia, sem dúvida, passar pela criação de um 

dossiê anual para este tipo de restrições médicas. Este dossiê poderia ser 

construído no início de cada UD e conforme as necessidades da turma e dos 

alunos dispensados.  

  

4.3.6. Uma visão acerca da avaliação 
A avaliação representa, na grande maioria das vezes, um enorme 

desafio para qualquer professor. López-Pastor et al. (2013) reforçam esta ideia, 

afirmando que esta é uma das questões mais preocupantes e problemáticas 

que os professores têm vindo a enfrentar. No entanto, a avaliação é 

fundamental para que os professores suportem a maioria das decisões que 

tomam (Araújo, 2017). Crum (2013), ao defender que a classificação é 

reducionista e desmotivadora, sugere que ao administrar um questionário 

simples com um formato padrão para os alunos, o professor de EF pode obter 

uma impressão útil da extensão e da natureza da aprendizagem do aluno nas 
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suas aulas. No entanto, penso que esta não seria uma solução viável tendo em 

conta que a aprendizagem se manifesta em comportamentos e em ações 

(Sarmento, 2004a). 

Segundo Araújo (2017) a aptidão física, os conhecimentos e as 

atividades físicas, constituem os grandes critérios da avaliação em Educação 

Física. Entre estes, destaco a avaliação dos conhecimentos dos alunos, por ter 

sido o meu maior desafio. Com a turma partilhada foi relativamente simples, 

pois esta avaliação foi feita através dos cadernos diários dos alunos onde 

foram avaliadas a apresentação e organização do caderno diário, e ainda a 

correção na escrita da terminologia especifica. Com a turma residente, o caso 

foi diferente, pelo que utilizei diferentes métodos, tal como será possível 

verificar de seguida.  

Bratifische (2003) afirma que a Educação Física privilegia, desde 

sempre, os jogos que envolvem competências que, muitas vezes, são uma 

simples miragem para alunos com níveis baixos de destreza motora. No 

sentido de melhorar este cenário, Betti e Zuliani (2002) indicam que a melhoria 

dos procedimentos de avaliação da disciplina, inclui uma dimensão cognitiva 

que é pouco considerada pela maioria dos docentes.  

O meu pensamento começou a alterar-se após realizar as fichas de 

avaliação de conhecimentos nas modalidades de voleibol e de ginástica 

acrobática pelo facto de os alunos terem obtido classificações muito baixas, 

inclusive terem existido duas notas negativas. Estas baixas tão significativas 

comparativamente à ficha de avaliação anterior, levaram-me a questionar 

acerca da avaliação dos conhecimentos em Educação Física.  

 

“Após corrigir os testes, verifiquei que as classificações foram bastante 

baixas relativamente às minhas expetativas, existindo até duas notas 

abaixo dos dez valores. Estas baixas tão significativas relativamente à 

ficha anterior, levam-me a questionar acerca da avaliação dos 

conhecimentos em Educação Física, e a procurar novas formas de o 

fazer. O que, para mim, poderá ser uma excelente estratégia para alterar 

um pouco o panorama dos “testes em Educação Física” é fazer a 
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avaliação dos conhecimentos de forma mais contextualizada como, por 

exemplo, através da construção de um exercício para apresentar à 

turma, ou da explicação de determinado conteúdo de uma forma mais 

motivante para os alunos.” - Reflexão semanal nº 25, 14 de março de 
2019 

 

 Daqui em diante, em nenhuma outra modalidade utilizei as fichas de 

avaliação com esta turma. Na modalidade de Natação os alunos elaboraram 

um trabalho individual de pesquisa, para o qual tomaram conhecimento de 

todos os critérios de avaliação e um conjunto de temas que poderiam escolher. 

Em Orientação e Dança, a avaliação dos conhecimentos foi fruto do trabalho de 

equipa em que, após ser atribuída uma nota ao trabalho realizado pelos grupos, 

os próprios alunos fizeram a distribuição das suas classificações. Em 

Orientação os cartões de controlo preenchidos ao longo das aulas e a 

preparação prévia do percurso pelo qual eram responsáveis, constituíram a 

avaliação dos conhecimentos de cada grupo de trabalho. Em Dança, após 

terem concluído a construção da coreografia criativa, todos os grupos fizeram 

uma descrição da mesma, onde referiam os passos que realizam e em que 

tempos musicais, assim como as formações utilizadas.  

Já Smith (1997) definiu a avaliação como uma recolha de informação 

que serve, posteriormente, para atribuir classificações. De facto, esta posição 

acerca do tema é interessante, pois o autor coloca o foco na recolha de 

informação, e não na classificação propriamente dita. Além disso, avaliar as 

aprendizagens dos alunos sempre foi a prioridade, pelo que só constava nos 

critérios aquilo que, efetivamente, foi ensinado e abordado (Araújo, 2017). A 

ponderação de cada um dos critérios foi definida tendo em conta a mesma 

lógica de ideias, ou seja, o peso percentual dos conteúdos foi definido 

conforme a importância que lhe tinha sido dada durante a UD.  

Sarmento (2004a) reforça que pode existir aprendizagem, mesmo que 

não se registem alterações visíveis no comportamento, tendo em conta as 

condições de prática, a motivação, entre outras variáveis. Por este motivo as 

classificações tinham em linha de conta o processo do aluno e não só a aula 
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destinada a avaliação sumativa. No fundo, essa aula era destinada a aferição 

de algumas notas sempre com vista à melhoria das classificações. A análise 

das aulas de avaliação sumativa era feita com recurso à gravação de vídeo, e 

posterior aferição das classificações com o núcleo de estágio. Conforme o 

Projeto Curricular da escola cooperante indica, a atribuição da nota final para 

alunos do 11º que frequentavam a disciplina sem restrições médicas era 

efetuada segundo três domínios de avaliação - 70% para as competências de 

ação, considerando a aptidão física, 20% para o domínio socio afetivo e 10% 

nas competências de conhecimento. Em todas as modalidades utilizei grelhas 

de avaliação, com os critérios definidos conforme aquilo que tinha sido 

observado na avaliação diagnóstica. Na maioria das vezes utilizei a gravação 

de vídeo das aulas para posteriormente as analisar e classificar as habilidades 

motoras de cada aluno.  

Com o desenrolar do processo de estágio, a própria avaliação tornou-se 

num método de ensino e numa estratégia para tratar pedagogicamente o 

conteúdo a lecionar. O estudo de investigação-ação, centrado nos princípios do  

Assessment for Learning, foi o motor da  mudança.  
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4.4. A AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NO ENSINO DA 

GINÁSTICA ACROBÁTICA NUMA TURMA DO 11º ANO DE 
ESCOLARIDADADE 

 

4.4.1. RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo analisar o impacto da implementação 

dos princípios da avaliação para a aprendizagem numa Unidade Didática de 

ginástica acrobática, numa turma do décimo primeiro ano de escolaridade. A 

turma era constituída por vinte e um alunos, dez rapazes e onze raparigas, com 

idades compreendidas entre os dezasseis e os dezassete anos. Foram criados 

grupos de trabalho com caraterísticas heterogéneas, que se mantiveram ao 

longo de toda a Unidade Didática, que teve a duração de sete aulas de noventa 

minutos.  As potencialidades da metodologia, assim como os obstáculos e as 

soluções encontradas para os mesmos, foram aferidos através da análise e 

interpretação do diário de bordo produzido pela professora (a investigadora). 

As aprendizagens dos alunos foram avaliadas de acordo com uma grelha de 

avaliação construída para o efeito e também através de uma grelha de 

observação de aula preenchida pelos alunos em dois momentos distintos. As 

perspetivas dos alunos foram recolhidas através das entrevistas efetuadas em 

grupo focus. Os resultados indicaram que a utilização dos princípios da 

avaliação para a aprendizagem melhorou a dinâmica das aulas e promoveu um 

ambiente potenciador da aprendizagem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, AVALIAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM, GINÁSTICA ACROBÁTIC
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4.4.2. ABSTRACT 
The present study aimed to analyze the impact of the implementation of the 

Assessment for Learning principles at an acrobatic gymnastics unit in a class of 

the eleventh grade. The class had twenty-one students, ten boys and eleven 

girls, between the ages of sixteen and seventeen. Working groups with 

heterogeneous characteristics were created, which were maintained throughout 

the didactic unit, which lasted seven classes of ninety minutes. The 

potentialities of the methodology, as well as the obstacles and solutions found 

for them, were assessed through the analysis and interpretation of the logbook 

produced by the teacher (the researcher). The students' apprenticeships were 

evaluated according to an evaluation grid constructed for this purpose and also 

through a classroom observation grid filled out by the students in two different 

moments. Student perspectives were collected through focus group interviews. 

The results indicate that the use of the principles of evaluation for learning has 

improved the dynamics of the classes and promoted an environment that 

enhances learning. 

 
KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, ASSESSMENT FOR LEARNING, 
ACROBATIC GYMNASTIC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

111 

4.4.3. INTRODUÇÃO 
Tal como afirmam Black e Wiliam (2005) a aprendizagem é promovida 

pelo que, tanto os professores como os alunos fazem nas salas de aula. Em 

linha com o autor, os professores são obrigados a lidar com situações 

complexas e exigentes, tais como pressões pessoais, sociais e emocionais de 

um grupo de jovens, com o propósito de os formar da melhor forma. Estas 

situações, mesmo que sejam pontuais, poderão afetar a dinâmica das sessões. 

Assim, o professor deve estar consciente das caraterísticas da sua turma e 

saber a melhor forma de responder às suas especificidades. 

Esta consciência deve estar também contemplada nas planificações das 

diferentes sessões, para que efetivamente se verifiquem aprendizagens nos 

alunos. A eficácia das metodologias e sequências de conteúdos, definidas pelo 

professor, é avaliada num dado momento final de avaliação, que acontece 

após o processo estar finalizado (William, 2011). 

Nesta perspetiva, facilmente se verifica que as metodologias definidas à 

priori não são alvo de reformulação, ou seja, o professor não afere o sucesso 

das mesmas durante o processo. Em linha com William (2011) o Assessment 

for Learning (AFL) separa a avaliação dos alunos da melhoria instrucional, 

envolvendo-os no seu próprio processo de aprendizagem. O propósito é que os 

alunos sejam elementos ativos na sua aprendizagem, possibilitando-os de 

ultrapassar as suas dificuldades sob orientação do professor. Aqui, o docente 

deixa de ser um transmissor de informações e atividades, para assumir o papel 

de facilitador.  

A aplicação do AfL pretende assim explorar novas possibilidades de 

ensinar, envolvendo os alunos no processo, e analisar as potencialidades e 

fragilidades do modelo no processo de ensino-aprendizagem de alunos de um 

décimo primeiro ano de escolaridade, na modalidade de Ginástica Acrobática. 
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4.4.4. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
William (2011) afirma que a visão prevalecente na educação pressupõe 

que, se a instrução for de qualidade razoável, ela não precisa de ser adaptada 

às necessidades dos alunos. Então, sempre que a instrução seja bem 

planeada, ela será eficaz para a maioria dos alunos. Quando tal não acontece, 

a falha estará no aluno, afirmando-se que o conteúdo era simplesmente 

demasiado difícil para as suas capacidades. Foi em 1960, que Benjamin Bloom 

e alguns estudantes, tomaram a iniciativa de explorar estas problemáticas, 

concluindo que a falha residia na instrução e, precisamente, na falta de 

consideração pelas individualidades dos alunos.  

A ponderação destas individualidades revela-se na realização da 

avaliação diagnóstica ou avaliação inicial. Segundo Carvalho (2017) este 

momento tem como principais objetivos diagnosticar as dificuldades dos alunos 

face ao Programas Nacionais, e ainda definir objetivos para o seu 

desenvolvimento. No entanto, é impossível prever aquilo que um aluno 

aprende, mesmo que o processo seja fruto de uma sequência específica de 

atividades instrucionais. (William, 2011). Ainda que, apesar de ser quase 

impossível, todos os alunos iniciem determinada Unidade Didática com os 

mesmos níveis de entendimento e capacidades motoras, no momento da 

instrução, em poucos minutos, todos terão alcançado diferentes raciocínios. É 

por este motivo que, segundo William (2011) a avaliação é o processo de 

instrução mais eficaz. Como tal, segundo o autor, é o único meio de que 

dispomos para perceber se determinada sequência, entendida como a mais 

adequada, resultou na aprendizagem dos alunos.  

Segundo o Assessment Reform Group (2002), o AFL carateriza-se por 

um processo de procura e interpretação de informação, utilizada não só pelos 

professores, como também pelos alunos. Facilmente confundimos este 

processo com aquilo que denominámos por “avaliação formativa”. Em linha 

com Chng e Lund (2018) a grande diferença entre estes dois conceitos é a 

informação que é dada aos alunos e a permissão de que eles mesmos tomem 

decisões. Assim, enquanto a avaliação formativa fornece informações, 
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maioritariamente ao professor, acerca dos próximos passos instrucionais e 

conteúdos a abordar, o AfL pretende informar os alunos acerca dos seus 

progressos em direção aos objetivos estabelecidos, de modo a que os próprios 

possam tomar decisões. (Chng & Lund, 2018). 

 Chng e Lund (2018) conceberam três estratégias a utilizar na aplicação 

do AfL, nomeadamente “teacher observation”, “self assessment” e “peer 

assessment”. De modo a que os alunos percebam o seu ponto de partida, as 

expectativas e o ponto de chegada, a observação do professor, ou “teacher 

observation”, requer que o mesmo observe o desempenho dos alunos e registe 

os seus resultados, para que os alunos a utilizem na melhoria da sua 

performance. No que diz respeito ao “self assessment”, ou avaliação pessoal e 

individual, pretende-se que os alunos efetuem a sua própria avaliação. De 

salientar que este método só é aconselhável em idades avançadas e com 

alunos conscientes dos objetivos traçados. A construção do método de 

avaliação (poderá ser utilizada uma ficha, por exemplo) é da responsabilidade 

do professor, e nele devem constar as expectativas, assim como algum tipo de 

critério pelo qual os alunos se possam orientar. Por último, mas não menos 

importante, encontra-se a avaliação por pares ou “peer assessement”, em que 

dois alunos regulam o processo um do outro. As suas funções variam entre 

observador e observado, em que a tarefa do observador passa por analisar, 

registar e fornecer feedback ao observado. É uma excelente aprendizagem 

para ambos, no entanto é fulcral um bom entendimento motor da matéria 

(“saber fazer”), sob pena de o observador não saber realizar os registos ou 

focar o seu feedback.   

 Para que este seja um processo com valor e com significado, é 

essencial que o professor esteja consciente de algumas estratégias essenciais.  

Black e William, 2009 apontam que os alunos devem estar informados das 

intenções e dos critérios para o sucesso, envolvidos na própria aprendizagem e 

motivados para se assumirem como uma espécie de “fonte instrucional” dos 

restantes. Para tal, o professor deve promover discussões produtivas que 

incitem as compreensões dos alunos e fornecer feedbacks com vista à 

evolução de todos. A este propósito, Leirhaug e Annerstedt (2015) afirmam que 
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é da responsabilidade do professor propor tarefas de avaliação e diálogos, no 

sentido de auxiliar os alunos na compreensão dos critérios.  

 Importa ainda enfatizar que, tal como afirmam Chng e Lund (2018), este 

modelo não será produtivo sem processos de accountabillity. Segundo Graça e 

Mesquita (2015b) os sistemas de accountabillity relacionam-se com a 

necessidade de que os alunos “prestem contas” na realização das tarefas. 

Conforme os mesmos autores, este método explica os propósitos das tarefas e 

as funções de determinado praticante, apelando à autorresponsabilização, ao 

comprometimento e à autonomia. 

 

4.4.5. OBJETIVOS 
 O propósito central deste estudo foi explorar as potencialidades do AFL 

nos processos de aprendizagem de alunos de um décimo primeiro ano de 

escolaridade, na modalidade de Ginástica Acrobática.  

Especificamente, foi analisada a aprendizagem dos alunos nas 

componentes do desempenho motor e dos processos de autoavaliação. Foram 

ainda analisados os obstáculos encontrados ao longo do processo, bem como 

as soluções encontradas para os resolver, com recurso a sucessivos ciclos de 

investigação (reflexão)-ação. Pretendeu-se ainda captar a opinião dos alunos 

relativamente à experiência vivenciada nesta unidade de ensino, lecionada sob 

a égide dos princípios da avaliação para a aprendizagem. 

 
4.4.6. METODOLOGIA 

O presente estudo teve por base os princípios de um estudo de 

Investigação-Ação. Para Moura (2003), a investigação-ação é algo que se 

concretiza na prática e onde o investigador se envolve ativamente em 

determinada situação.  

Esta tipologia de estudos tem crescido significativamente e tem sido 

bastante utilizado por professores em fase de formação inicial, sendo 

reconhecido por auxiliar estes docentes na melhoria da sua ação pedagógica 

através da adaptação e inovação, tendo em conta o seu contexto especifico 

(Cardoso, 2014). Com efeito, a reflexão sobre a ação será fundamental para 
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obtenção de conclusões, essencialmente pelo caráter reativo que lhe é 

identificado (Oliveira & Serrazina, 2002).  

 

Participantes  
Participaram no estudo alunos de uma turma de décimo primeiro ano de 

escolaridade obrigatória (Curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias), de um agrupamento de escolas do concelho de Espinho, do ano 

2018/2019. A turma era composta por vinte e um alunos (dez rapazes e onze 

raparigas), com idades compreendidas entre os dezasseis e os dezassete 

anos. No entanto, apenas dezanove desses alunos foram considerados para 

os dados e conclusões. A não participação de um dos alunos prendeu-se com 

a sua ausência num dos momentos cruciais do estudo, designadamente, o 

segundo momento de observação da aula e autoavaliação. Uma aluna, apesar 

de ter tido um papel ativo durante todas as sessões, por motivos médicos, foi 

dispensada da componente prática das aulas de Educação Física. Por esse 

motivo não foi considerada, tendo em conta que o estudo necessita de dados 

procedentes da prática.  

 

Instrumentos  
Unidade Didática  

A Unidade Didática (UD) foi estruturada com base no Modelo de Estrutura 

de Conhecimentos de Vickers (1990) com a duração de catorze tempos de 

quarenta e cinco minutos, sendo lecionada uma aula por semana de noventa 

minutos. Importa salientar que esta UD foi aplicada no segundo período do ano 

letivo, pelo que já se tinha criado uma relação com os alunos. Em cada uma 

das sessões foram exploradas as figuras que cada grupo escolheu, atendendo 

a uma perspetiva de progressão, ou seja, a UD teve início com a exploração e 

definição das figuras de pares e terminou com o mesmo processo para as 

figuras de grupo (tabela 4). Ao longo das sessões foram vários os momentos 

de autoavaliação e heteroavaliação, assim como as apresentações dos 

esquemas parciais a toda turma. 
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Tabela 4- Sistematização da UD 

SESSÃO OBJETIVOS DA SESSÃO 

1 Realizar a Avaliação Diagnóstica 
Explorar o tema a desenvolver: os Jogos Olímpicos 

2 

Definir o tema a abordar no esquema  
Escolher e explorar as figuras de pares e trios, bem como as 
respetivas pegas, os montes/desmontes e ainda as regras de 
segurança 
Efetuar e preencher a autoavaliação 

3 

Escolher e explorar as figuras de quatro e cinco/seis 
elementos(grupos), bem como as respetivas pegas, os 
montes/desmontes e as regras de segurança 
Explorar os elementos de ligação, de forma integrada na ligação 
as figuras 
Explorar e definir as figuras de pares e trios a incluir no esquema 
final  
Efetuar e preencher a autoavaliação  

4 

Iniciar a construção do esquema final e proceder aos respetivos 
registos  
Escolher e explorar os elementos de ligação, de forma integrada 
na construção do esquema 
Identificar e registar as dificuldades e as potencialidades do seu 
desempenho na realização do esquema e da sua elaboração. 
Apresentar à turma parte do esquema com, no mínimo, duas 
figuras de pares e duas de trios. 
Efetuar e preencher a autoavaliação 

5 

Finalizar a construção e o registo do esquema.  
Identificar e registar as dificuldades e as potencialidades do seu 
desempenho na realização do esquema e da sua elaboração. 
Apresentar à turma parte do esquema com, no mínimo,2 figuras 
de pares, 2 de trios e a quadra.  
Efetuar e registar a autoavaliação e heteroavaliação 

6 

Ensaiar o esquema final completo e efetuar possíveis ajustes 
aos elementos de ligação.  
Identificar e registar as dificuldades e as potencialidades do seu 
desempenho na realização do esquema e da sua elaboração. 
Efetuar e preencher a autoavaliação 

7 Realização de ensaios gerais e apresentação dos esquemas  
Efetuar e registar a autoavaliação e heteroavaliação 
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Grelhas de observação de aulas - alunos  
 A construção da grelha de observação e apreciação das sessões 

fornecidas aos alunos foi baseada em estratégias e orientações de Chappuis 

(2015) e Wiliam (2011).  

Estas grelhas foram utilizadas para perceber de que forma os alunos 

percecionavam a sua relação com o outro, com a matéria de ensino e consigo 

mesmo. Foi utilizada uma escala de Likert de quatro pontos, sendo que um 

correspondia a “não consigo”, 2 “consigo, mas tenho dificuldade”, 3 “consigo 

com alguma facilidade” e 4 “consigo facilmente”.   

O preenchimento da grelha, para além de passar pela avaliação 

quantitativa num determinado conjunto de descritores relativos aos indicadores 

referidos, incluía ainda uma resposta aberta curta acerca dos desejos de 

melhoria e dois aspetos positivos que os alunos consideravam que tivessem 

alcançado naquela sessão. As fichas de registos tinham como grande 

finalidade a autoavaliação dos alunos acerca do seu empenho e envolvimento 

das várias sessões. Para além disso, os alunos foram ainda questionados 

acerca do conteúdo ou habilidade que consideraram mais importante ter 

aprendido durante a sessão, pressupondo uma progressiva melhoria de 

algumas dificuldades.   

   
Dossiê de grupo 

O “Dossiê de Ginástica Acrobática” foi a ferramenta mais importante para 

os alunos neste percurso, pois continha todas as informações relativas à 

avaliação, às exigências do esquema e ainda orientações para que todos os 

grupos cumprissem os objetivos estabelecidos. No final de cada uma das 

sessões os alunos fizeram a sua autoavaliação, tanto no domínio psicossocial 

(1-5) como na aferição das potencialidades e dificuldades.  

No final da UD os alunos responderam a um conjunto de questões 

presentes no dossiê, que remetiam para a reflexão sobre o decorrer do seu 

processo. Essas questões apelaram ainda a conversa construtiva entre cada 

um dos elementos de cada grupo de trabalho no sentido de perceber o que 

tinham aprendido durante as sessões de ginástica acrobática, quais tinham 
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sido as suas maiores dificuldades enquanto grupo e como avaliavam a sua 

dinâmica de trabalho. Além disso, os alunos foram questionados sobre aquilo 

que fariam de diferente para melhorar o seu processo e em que medida o 

dossiê da modalidade os tinha ajudado durante as sessões.  

 

Entrevistas  
 As entrevistas, em formato de focus grupo, foram realizadas aos 

diferentes grupos de trabalho focadas nos temas e questões importantes para 

o objetivo do presente estudo (Sousa & Baptista, 2012). Os alunos, em grupo 

foram respondendo às questões que lhes foram colocadas de forma livre e não 

dirigida. 

   

Grelha de avaliação sumativa  
 A grelha de avaliação sumativa foi construída com base nos critérios de 

avaliação subdivididos entre três domínios, cuja ponderação variou conforme a 

importância atribuída a cada um deles. Os três domínios de avaliação foram a 

execução técnica (50%), a componente artística (30%) e o processo de 

construção e evolução do esquema (20%).  

   
Diário de bordo  
 A construção do diário de bordo representa uma das tarefas obrigatórias 

do Estudante Estagiário, como meio de registo das reflexões relativas a cada 

uma das aulas que leciona. As reflexões relativas à modalidade de ginástica 

acrobática foram revistas e analisadas na procura de informação relevante para 

responder aos objetivos do presente estudo.  
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4.4.7. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
A informação recolhida foi analisada tendo como base os objetivos 

específicos, inicialmente definidos. Para analisar as aprendizagens dos alunos 

recorreu-se às classificações (quantitativas) das avaliações finais baseadas 

nos critérios de avaliação presentes no Dossiê e às fichas de autoavaliação 

dos alunos. A informação destes instrumentos foi analisada com base numa 

medida descritiva básica, a média. No que concerne aos obstáculos e soluções 

da aplicação do modelo, a informação adveio do diário de bordo da professora 

e as perspetivas dos alunos, decorrentes das entrevistas em focus grupo, 

foram transcritas e analisadas com base nos pressupostos da análise temática 

de Bardin (2008).  

 

4.4.8. RESULTADOS 
Potencialidades do modelo 

A dinâmica das aulas foi bastante positiva, tendo sido possível observar e 

sentir um ambiente de colaboração e de aprendizagem bastante positivo e 

propicio à aprendizagem. 

 

“A aula de Ginástica Acrobática, com a turma residente, foi bastante 

produtiva e com um ambiente que me surpreendeu pela positiva. 

Relativamente às aulas do 1º Período, os alunos estão muito mais 

concentrados e empenhados na realização das tarefas.” – Reflexão 
semanal nº 17, 17 de janeiro de 2019  
 
“(...) fez-me sair com o sentimento de dever cumprido e com a sensação 

de que, cada vez mais, os alunos se envolvem no processo e que 

realmente o AfL é uma mais valia para todos.” – Reflexão semanal nº 
19, 31 de janeiro de 2019 

 

Ao longo da UD, foi possível perceber que este é um modelo que vive muito 

das dinâmicas de grupo pelo que é essencial que o professor conheça a sua 
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turma e facilite a construção dos grupos, de forma a evitar conflitos e potenciar 

o crescimento de todos os elementos. Para além da constituição dos grupos, é 

fundamental que o professor seja capaz de gerir positivamente os possíveis 

conflitos e de ajudar os grupos a lidar com algumas imprevisibilidades, tais 

como a ausência de elementos do grupo. Por estes motivos, a heterogeneidade 

parece ser o meio mais indicado. 

 

“As dinâmicas de grupo foram avaliadas positivamente por todos os 

grupos, verificando-se uma melhoria crescente neste sentido. Apesar de, 

em alguns grupos, se verificarem mais divergências, o importante é 

saber conduzir os alunos no caminho certo no que respeita à gestão de 

pequenos conflitos. Neste domínio é essencial que o professor esteja 

atento durante as aulas e nos registos individuais dos alunos, para ser 

capaz de intervir de forma mais “humana” e próxima.” - Reflexão 
semanal nº 21, 14 de fevereiro de 2019 
 

A este propósito, uma das grandes mais valias da aplicação deste modelo 

foi a possibilidade que ofereceu ao professor de conhecer melhor a sua turma 

e cada um dos seus alunos, individualmente. Após cada aula, cabe ao 

professor ler e refletir acerca dos registos dos alunos no que diz respeito às 

suas dificuldades e potencialidades, assim como os pontos fortes e menos 

fortes das sessões.  

 

“Na minha opinião, outras das grandes mais valias deste processo é a 

possibilidade de o professor conhecer melhor os seus alunos não como 

um todo, mas individualmente. Durante todas as aulas os alunos fizeram 

registos descritivos e a análise desses registos, para além de facilitar e 

acrescentar valor à reflexão após a aula, dá ao professor uma perspetiva 

diferente de cada um dos alunos. Deste modo, o professor entra na aula 

mais seguro e mais preparado para intervir e debater algumas dúvidas 

com os alunos.” - Reflexão semanal nº 21, 14 de fevereiro de 2019 
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“Destaco ainda a adoção desta metodologia de avaliação/observação 

das aulas por parte dos alunos. É extremamente positiva esta forma de 

comunicar, pois é muito mais fácil para os alunos se expressarem e para 

o professor perceber o que é capaz de transmitir, ou não.” – Reflexão 
das aulas nº 61 e 62 de ginástica acrobática, 17 de janeiro de 2019 

 

Esta proximidade e a constante procura pela superação dos objetivos, 

levou situações de verdadeira conquista que fazem com que tanto os alunos 

como o professor sintam que o esforço, realmente, compensa.  

 

“Cada vez mais os alunos se esforçam, em busca da superação. Fiquei 

muito satisfeita quando hoje, a Mariana me chamou, para dizer que 

conseguiu (pela primeira vez) fazer a espargata. É, sem dúvida, 

entusiasmante ver esta ambição e felicidade nos alunos quando 

conseguem superar algum desafio. Para além de o superarem, terem a 

alegria de chamar a professora, para partilhar o seu resultado...” – 

Reflexão das aulas nº 63 e 64 de ginástica acrobática, 6 de fevereiro 
de 2019 

 

Na avaliação final, os resultados superaram as expectativas. Apesar de 

a Educação Física não ser uma disciplina que conte para a média final dos 

alunos desta turma, foram notáveis o esforço e a dedicação da maioria dos 

elementos e, principalmente, o seu envolvimento no processo.  

 

“Na apresentação dos esquemas finais realço os grupos 1 e 3, que 

apostaram no “fator surpresa” ao trazerem roupas iguais e alusivas aos 

seus temas, respetivamente o futebol e o judo.” - Reflexão semanal nº 
21, 14 de fevereiro de 2019 
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“Os grupos um e três revelaram, tal como na última sessão, bastante 

autonomia e empenho. Os grupos dois e quatro, identificados na última 

semana como os menos ativos, revelaram mais empenho e interesse.” - 

Reflexão das aulas nº 47 e 48 de ginástica acrobática, 10 de janeiro 
de 2019 

 

Apesar de esta ser uma turma que não apresentava problemas ao nível 

das relações interpessoais, manifestando constantemente relações saudáveis 

entre si, tinha alguns alunos tímidos e que, frequentemente, subestimavam as 

suas próprias capacidades. Deste modo, é pertinente salientar que foi nesta 

modalidade que os seus níveis de confiança se alteraram de forma positiva, 

autoavaliando-se pela primeira vez com nota máxima. Note-se ainda que esta 

autoavaliação surgiu apenas após cinquenta e cinco aulas de Educação Física.  

 

“Saliento pela positiva, a autoavaliação dos alunos mais tímidos e que, 

por norma, se subestimam neste aspeto. A Patrícia e o Daniel, 

autoavaliaram-se, pela primeira vez, em cinco. Fiquei bastante contente 

ao ver estes registos por parte destes alunos em específico.” - Reflexão 
das aulas nº 55 e 56 de ginástica acrobática, 24 de janeiro de 2019 

 

Uma das dificuldades com as quais me confrontei ao longo do ano letivo, 

com esta turma, foi a desvalorização dos alunos face ao aquecimento. A 

resposta está, mais uma vez, na centralização do processo nos alunos, pelo 

que permitir aos alunos que escolham os exercícios, conforme as 

necessidades foi, sem dúvida, uma conquista.  

 

“Noto que os alunos atribuem mais importância ao aquecimento e que, 

grande parte deles, realizam os exercícios com mais rigor e atenção. 

Esta “alteração de chip”, deve-se, por um lado às dificuldades que eles 

mesmos identificam e, por outro, às minhas chamadas de atenção.” - 

Reflexão das aulas nº 55 e 56 de ginástica acrobática, 24 de janeiro 
de 2019 
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“Tal como planeado, hoje os alunos escolheram os exercícios que iriam 

realizar no aquecimento, nomeadamente dois de força e dois de 

flexibilidade. esta opção foi bastante produtiva, e rapidamente os alunos 

optaram pelos exercícios que serviam melhor as suas necessidades. É 

notável o esforço de toda a turma, principalmente nos exercícios de 

flexibilidade.” - Reflexão das aulas nº 59 e 60 de ginástica acrobática, 
31 de janeiro de 2019 

 

Para além da consecução de objetivos ao nível do aquecimento, 

verificaram-se ainda melhorias ao nível das capacidades individuais para a 

modalidade de Ginástica Acrobática.  

 

“Na pergunta “Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje?”, 

os alunos atribuíram valor, não só a aspetos relacionados com o 

esquema, como também individuais. Em relação ao último momento de 

auto-avaliação, em que maioritariamente foram dadas respostas 

relacionadas com o esquema, hoje verificou-se uma maior 

consciencialização pessoal e respostas mais concisas (...) O mesmo 

acontece quando questionados acerca do que gostaram de fazer 

durante a aula, concedendo relevância a aspetos individuais como a 

concentração, a força, a flexibilidade e os elementos de ligação. Estas 

respostas vão de encontro aos desejos manifestados no último momento 

de auto-avaliação, tais como “aumentar a força” e “melhorar a 

flexibilidade.” - Reflexão das aulas nº 63 e 64 de ginástica acrobática, 
7 de fevereiro de 2019 

 

Aprendizagem dos alunos 
a. Desempenho motor e performance  

A avaliação sumativa foi realizada na última aula da Unidade Didática 

utilizando a grelha de avaliação, que foi preenchida após a apresentação dos 
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esquemas construídos por cada um dos grupos. A média do desempenho final 

de todos os grupos foi de 17,05 valores.  

A avaliação da execução técnica (tabela 5) teve a ponderação mais elevada 

das três componentes (50%) na classificação final do esquema. Este foi um 

domínio transversal a todas as figuras, tendo sido avaliados outros conteúdos 

essenciais para a modalidade, designadamente, os montes, os desmontes e as 

pegas.  

 

Tabela 5- Avaliação da componente de execução técnica 

EXECUÇÃO TÉCNICA  

CONTEÚDO 
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CLASS. 
FINAL 

TÉCNICA 

Grupo 1 3 3 2,4 2,25 1,75 2,3 2,1 16,8 

Grupo 2 2,9 2,4 2,2 2 1,9 2 2,2 15,6 

Grupo 3 3 3 2,4 2,25 2,9 2,4 2,3 18,25 

Grupo 4 2,8 3 2,3 1,75 1,8 2,4 1,8 15,85 

 

A componente técnica, com uma média situada nos 16,62 valores, foi 

avaliada em três aspetos: a construção das figuras, a sua duração e o 

desmonte. A técnica foi dividida entre elementos obrigatórios a incluir no 

esquema, designadamente, duas figuras de pares, duas figuras de trios, uma 

quadra, uma figura de grupo (cinco ou seis elementos) e elementos de ligação 

(cada aluno teria de realizar, no mínimo, três elementos). Acrescente-se ainda 

que as figuras foram avaliadas numa escala de dois a três, tendo em conta os 

níveis de dificuldade das mesmas, que também estavam definidos no dossiê. 

Conforme o nível das figuras e as falhas cometidas nas mesmas, foi 

descontada uma décima (0,1) por cada falha ligeira, vinte e cinco décimas 

(0,25) por cada falha moderada e meia décima (0,5) quando os alunos 
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cometiam falhas graves. A gravidade das falhas foi analisada ao nível da 

manutenção das figuras e também na componente artística. 

No que diz respeito à construção das figuras, foi considerada a 

adequabilidade do monte e da pega utilizados, tendo em conta a estética de 

cada figura e ainda a segurança dos alunos. Quanto à duração, os alunos 

teriam de manter a estabilidade de cada figura durante três segundos e, por 

fim, o desmonte devia respeitar as normas de segurança estabelecidas no 

dossiê, assim como utilizar a pega adequada.   

A média mais elevada foi alcançada nas figuras de pares, com uma 

pontuação de 2,93 e 2,85. As médias mais baixas surgem nos elementos de 

ligação e nas quadras, respetivamente, com 2,10 e 2,09.  

O segundo grande domínio de avaliação consistiu na componente artística 

(tabela 6), alcançando uma média de 17,1 valores e com uma ponderação de 

30% sobre a nota final. 

 
Tabela 6- Avaliação da componente artística 

COMPONENTE ARTÍSTICA 

CONTEÚDO Postura e 
expressão Criatividade Encadeamento 

lógico 
CLASS. FINAL 
C. ARTISTICA 

Grupo 1 16 16 20 16,8 

Grupo 2 16 18 16 17 

Grupo 3 20 20 18 19,6 

Grupo 4 14 16 14 15 
 

A componente artística englobou a postura e expressão (30%), criatividade 

(50%) e encadeamento lógico (20%). Neste ultimo parâmetro exigiu-se que os 

alunos realizassem as figuras e os elementos de ligação com uma postura 

firme e adequada, cumprindo as regras de segurança, assim como a 

capacidade de comunicar corporalmente, transmitindo sensações e energias 

acerca do tema escolhido, com uma atitude coerente com o tema e esquema. 

No tocante à criatividade e ao encadeamento lógico, foram avaliadas, 

respetivamente, a originalidade e a capacidade de inovação, assim como a 

capacidade de interligar os elementos gímnicos, através da utilização de 
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diferentes sentidos e direções, relacionando as diferentes figuras de forma 

lógica e coerente. 

A média mais elevada neste domínio registou-se ao nível da criatividade 

(17,5 valores) e a mais baixa ao nível da postura e expressão (16,5). Estes 

dados reforçam a importância da individualização da ginástica acrobática.  

O último domínio de avaliação teve como base todo o processo de 

construção do esquema e evolução do mesmo (tabela 7), o qual se 

materializou numa média de 18,02 valores, cuja ponderação foi 20% da 

classificação final. 

 

Tabela 7- Avaliação do processo de construção e de evolução do esquema 

final 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E EVOLUÇÃO DO ESQUEMA 

CONTEÚDO 

Cumprimento 
dos prazos e 

preenchimento 
das grelhas 

Capacidade 
crítica 

construtiva 

Progresso / 
Superação 

CLASS. 
FINAL 

PROCESSO 

Grupo 1 20 18 20 19,2 

Grupo 2 20 18 20 19,2 

Grupo 3 20 16 20 18,4 

Grupo 4 17 12 18 15,3 

 

Este último domínio de avaliação englobava três critérios com diferentes 

ponderações, considerados conforme a responsabilidade dos alunos e as 

Aprendizagens Essenciais para o ciclo de Ensino. O primeiro critério foi o 

cumprimento de prazos e o preenchimento do dossiê (30%), em que por cada 

incumprimento de prazo foram descontadas vinte e cinco décimas (0,25) sobre 

a classificação máxima (20 valores). Foi também avaliada a capacidade crítica 

e construtiva de cada um dos grupos (40%), através da qualidade da reflexão 

de grupo efetuada no final do processo, bem como a descrição do esquema. 

Por fim, avaliou-se o progresso e a superação de dificuldades (30%) tendo em 
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conta a qualidade do trabalho realizado ao longo da Unidade Didática, assim 

como a capacidade de resiliência face às dificuldades e imprevistos.  

O processo de construção e evolução do esquema foi o domínio com média 

mais alta (18,02), o que permite afirmar que, de facto, os jovens, acima de 

tudo, se superaram e foram capazes de ultrapassar as dificuldades.  Este dado 

reforça uma das potencialidades do modelo AFL, que valoriza precisamente 

este domínio. 

Após terem sido avaliados todos os domínios, foi calculada a nota final 

atribuída (tabela 8) a cada um dos grupos de trabalho de acordo com a 

seguinte fórmula: DESEMPENHO FINAL = (CLASS. FINAL TÉCNICA*0,5) + 

(CLASS. FINAL C. ARTISTICA*0,3) + (CLASS. FINAL PROCESSO*0,2).   

 

Tabela 8- Avaliação do desempenho final 

DESEMPENHO FINAL 

Grupo 1 17,28 

Grupo 2 16,74 

Grupo 3 18,69 

Grupo 4 15,49 

 

A média final dos resultados obtidos pelos grupos de trabalho foi de 17,05 

valores, sendo que a nota mais elevada foi de 18,69 valores e a mais baixa de 

15,49 valores. É curioso perceber que a nota mais elevada no desempenho 

final, não corresponde à nota mais elevada no progresso e evolução do 

esquema, devido às dificuldades sentidas ao nível da capacidade construtiva.   

 

b. Autoavaliação  
 O preenchimento das grelhas de observação de aula pelos alunos foi 

efetuado em dois momentos distintos, nomeadamente nas aulas quatro e seis 

da Unidade Didática. 
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 No que diz respeito ao indicador “Relação com a matéria” (tabela 9), 

foram analisados quatro indicadores e calculada a média de respostas para 

cada um dos descritores, em cada um dos momentos.  
 

Tabela 9- Média de autoavaliações entre o primeiro e o segundo momento de 

autoavaliação, no indicador “Relação com a matéria” 

 1º momento de 
autoavaliação 

2 º momento de 
autoavaliação 

Sou capaz de descrever o objetivo 
da aula 

3,58 3,74 

Percebo o conteúdo que foi 
lecionado 

3,63 3,58 

Identifico o nível em que me 
encontro 

3,32 3,53 

Identifico a pega, o monte e o 
desmonte a utilizar 

3,00 3,37 

 

No indicador “Sou capaz de descrever o objetivo da aula”, a média de 

valores entre os dois momentos subiu de 3,58 para 3,74. Comparando ambos 

os momentos, dois alunos melhoraram esta capacidade do nível 3 para o nível 

4 e um aluno melhorou do nível 1 para o nível 3. Apenas um aluno diminuiu a 

compressão do objetivo da aula, do nível 4 para o 3. No indicador “Percebo o 

conteúdo que foi lecionado” a média de respostas diminui de 3,63 para 3,58, 

destacando-se a descida de um aluno do nível 4 para o nível 3. Por outro lado, 

um dos alunos afirma perceber o conteúdo, alterando a sua resposta de 2 para 

3. No que concerne ao indicador “Identifico o nível em que encontro”, a média 

subiu de 3,32 para 3,53. No entanto, importa realçar a subida de cinco alunos 

do nível 3 para o nível 4. 

Na pergunta “Identifico a pega, o monte e o desmonte a utilizar”, a média 

aumentou de 3 para 3,37, destacando-se a subida de três alunos do nível 2 

para o nível 3 e de uma aluna do nível 2 para o nível 4. Por outro lado, uma 

aluna demonstrou não ser capaz de identificar tão eficazmente a pega, o monte 

e o desmonte, diminuindo a sua perceção do nível 4 para o nível 3.  
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Relativamente ao indicador “Em relação a mim” (tabela 10), o mesmo é 

composto cinco descritores.  

 

Tabela 10- Média de autoavaliações entre o primeiro e o segundo momento de 

autoavaliação, no indicador “Em relação a mim” 

 1º momento de 
autoavaliação 

2 º momento de 
autoavaliação 

Sou capaz de autoavaliar as minhas 
potencialidades 3,42 3,53 

Sou capaz de autoavaliar as minhas 
dificuldades 3,74 3,68 

Estou predisposto para aprender 3,67 3,79 
Comunico, ativamente, com os 
meus colegas 3,63 3,84 

Participo e envolvo-me em todas as 
atividades propostas 3,58 3,74 

 

Verifica-se que a média sobe de 3,42 para 3,53 no descritor 

questionados “Sou capaz de autoavaliar as minhas potencialidades”, 

destacando-se a melhoria de três alunos de nível 2 para o nível 3. No descritor 

“Sou capaz de autoavaliar as minhas dificuldades”, os alunos demonstram 

regressões, diminuindo a média de 3,74 para 3,68. No entanto, uma aluna 

considera que evoluiu, alterando a sua perceção de nível 3 para o 4. Quando 

questionados sobre a sua predisposição para aprender, os alunos revelam 

mais predisposição subindo a média de 3,67 para 3,79. No indicador 

“Comunico, ativamente, com os meus colegas”, a média sobe de 3,63 para 

3,84, apesar de dois alunos entenderem que a sua comunicação foi mais fraca 

no segundo momento diminuído os seus níveis de 4 para 3 e de 3 para 2. No 

último descritor, onde os alunos foram interrogados sobre a sua participação e 

envolvência nas atividades a média subiu de 3,58 para 3,74, destacando-se a 

melhoria da autoavaliação de um aluno, que subiu do nível 2 para o nível 3.  

 Por fim, foi analisado o indicador “Relação com o outro” (tabela 11), 

composto por três descritores.  
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Tabela 11- Média de autoavaliações entre o primeiro e o segundo momento de 

autoavaliação, no indicador “Relação com o outro” 

 1º momento de 
autoavaliação 

2 º momento de 
autoavaliação 

Ajudo/corrijo os meus colegas 3,47 3,58 
Trabalho conjuntamente com os 
meus colegas 3,79 3,84 
Avalio, conscientemente, o 
desempenho dos meus colegas 3,53 3,58 
 

No primeiro descritor, “Ajudo e corrijo os meus colegas” a média 

melhorou de 3,47 para 3,58, destacando-se a melhoria de dois alunos do nível 

3 para o nível 4. Não obstante, um aluno autoavaliou a sua capacidade de 

ajudar e corrigir os colegas no nível 2 em ambos os momentos e um aluno 

piorou do nível 3 para o nível 4. Na questão “Trabalho conjuntamente com os 

meus colegas”, os alunos revelaram melhorias, elevando a média de 3,79 para 

3,84. No entanto, uma aluna autoavaliou-se com um nível inferior ao do 

primeiro momento, descendo do nível 4 para o nível 3. Quando questionados 

“Avalio, conscientemente, o desempenho dos meus colegas”, a média 

melhorou ligeiramente de 3,53 para 3,58. Importa destacar uma subida do nível 

2 para o nível 4 e, por outro lado, uma descida do nível 4 para o nível 3.  

 Finalmente, após analisar as médias obtidas em ambos os momentos de 

autoavaliação, constata-se que o nível médio mais baixo foi obtido no primeiro 

momento do descritor “Identifico a pega, o monte e o desmonte a utilizar” 

referente ao indicador “Relação com a matéria”. Curiosamente, este descritor 

constituiu a melhoria mais elevada do primeiro momento para o segundo, com 

uma subida de trinta e sete décimas (0,37).  

As médias mais altas verificaram-se no segundo momento (3,84), nos 

descritores “Comunico, ativamente, com os meus colegas” e “Trabalho 

conjuntamente com os meus colegas”, constituintes dos indicadores “Relação a 

mim” e “Relação com o outro”, respetivamente. O descritor “Comunico com os 

meus colegas” também revelou melhorias quando comparados os resultados 

entre ambos os momentos, juntamente com “Identifico o nível em que me 

encontro”, obtendo uma melhoria de vinte e uma décimas (0,21).  
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Por outro lado, a descida mais acentuada (0,06) deu-se no descritor “Sou 

capaz de autoavaliar as minhas dificuldades”. 

 

Obstáculos e soluções 
Os obstáculos e desafios na implementação deste modelo foram 

identificados ao longo da UD, no diário de bordo, ao mesmo tempo que foram 

sugeridas algumas estratégias e soluções para os mesmos.  

Numa primeira fase, tendo em conta que este modelo era novidade tanto 

para a docente como para os alunos, surgiram alguns sentimentos de dúvida e 

de algum receio.  

 

“O facto de se tratar de uma aula diferente do habitual, fez-me sentir um 

pouco reticente em relação à postura dos alunos e à sua predisposição 

para o tipo de aula.  Esta foi uma aula muito importante para estabelecer 

algumas rotinas e regras de segurança (...)” – Reflexão semanal nº 25, 
3 de janeiro de 2019 

 
Na aula de avaliação diagnóstica cada grupo de trabalho trabalhou no 

sentido de perceber quais as dificuldades de cada elemento na realização de 

diversos elementos de ligação e de diferentes figuras da modalidade. De modo 

a autoavaliar os elementos de ligação, os alunos optaram por três dos cinco 

elementos propostos, designadamente o rolamento à frente e à retaguarda, 

apoio facial invertido, ponte e pirueta, existindo ainda a possibilidade de 

experimentarem outro elemento à sua escola. Foram ainda realizadas figuras 

dos níveis um e dois, de pares, de trios, de quadras e de 5/6 elementos 

(conforme o número de elementos por grupo). Deste modo, os alunos 

experimentaram figuras simples, servindo o princípio da progressão crescente 

de dificuldade. Durante a sessão os alunos registaram nas fichas individuais as 

suas dificuldades (tabela 12). 
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Tabela 12- Tabela de registos utilizada na avaliação diagnóstica 

CRITÉRIOS DIFICULDADES 
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Pirueta  

Outro  

FI
G

U
R

A
S 

Pegas  

Montes / 
Desmontes  

Figuras de pares  

Figura de trios  

Quadras  

Figuras de Grupo  
 

A configuração da avaliação diagnóstica constituiu também um enorme 

desafio, devido ao facto de os alunos estarem todos a fazer elementos 

diferentes, a ritmos diferentes, dificultando a realização de um diagnóstico 

adequado por parte do professor. Para colmatar esta dificuldade, foi efetuada a 

gravação em vídeo da aula para posterior análise.  

 

“Outro dos meus receios assentava no formato da avaliação diagnóstica 

que eu teria de fazer, pensei bastante na melhor maneira de avaliar 

tantos alunos que estavam a fazer elementos e a experimentar 

conteúdos diferentes e em timings diferentes. Optei por levar o 

computador para a aula e fazer a avaliação diretamente na grelha 

construída. A Professora Cooperante sugeriu que eu gravasse os grupos 

na realização das tarefas e fizesse a avaliação com base nas filmagens, 
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pois ao estar sentada no computador a fazer registos não estava 

presente na aula e não poderia fazer intervenções.” – Reflexão das 
aulas nº 43 e 44 de ginástica acrobática, 3 de janeiro de 2019 

 

Apesar da solução encontrada, a aferição das dificuldades identificadas 

pelos alunos foi de difícil análise devido ao seu teor altamente descritivo e aos 

diferentes entendimentos dos alunos daquilo que seriam as suas dificuldades e 

a melhor forma de as descrever.   

Ainda que os alunos fossem constantemente remetidos para a consulta 

do dossiê tal não foi suficiente, pois os seus conhecimentos ao nível da 

terminologia específica eram bastante escassos, assim como o tempo 

disponível para a sua consulta.  

 

“Ao analisar a avaliação diagnóstica que os alunos fizeram apercebi-me 

de que o facto de ser uma avaliação descritiva, dificulta muito. Dificulta 

os alunos, porque não compreendem o que têm de identificar e registar, 

e dificulta a minha análise, porque os alunos fazem registos muito 

diferentes. Embora remetêssemos para o dossiê, não havia tempo para 

muitas análises do mesmo. Claro que o objetivo é ter em conta o 

progresso e as dificuldades dos alunos, mas torna-se bastante difícil 

retirar informação pertinente.” – Reflexão das aulas nº 43 e 44 de 
ginástica acrobática, 3 de janeiro de 2019 

 

Uma possível solução para esta dificuldade, numa posterior aplicação do 

modelo seria, sem dúvida, a construção de uma grelha de autoavaliação, onde 

seriam definidos os critérios para cada elemento de avaliação. Nessa grelha os 

alunos deveriam assinalar (com uma cruz, por exemplo) quais os conteúdos 

onde sentiam dificuldades ou autoavaliar-se numa determinada escala (por 

exemplo de 1 a 5).  

 

“Penso que para combater este problema poderíamos ter construído um 

género de ficha de verificação, onde estariam explícitos alguns critérios, 
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sucintos e muito diretivos, onde os alunos teriam de colocar uma cruz no 

que sentiam mais dificuldades ou avaliar numa escala de 1 a 3 ou 1 a 5 

determinadas componentes críticas.” – Reflexão das aulas nº 43 e 44 
de ginástica acrobática, 3 de janeiro de 2019 

 

Tal como já foi referido, este modelo permite ao professor estabelecer 

uma relação muito próxima com as necessidades e expectativas dos alunos. 

Porém, esta vantagem poderá tornar-se numa dificuldade e fonte de algum 

desânimo para o professor. Com efeito, o professor poderá ser incapaz de 

atendar a essas necessidades e expectativas tendo em conta o tempo 

disponível para dar resposta aos objetivos da modalidade. 

 

“Por outro lado, em alguns momentos senti-me impotente perante as 

expectativas dos alunos e as suas ambições para a modalidade. Uma 

vez que o objetivo final era demasiado específico e que nesta 

modalidade não havia espaço para muitos exercícios diferentes, não há 

tempo para atender a algumas expetativas.” – Reflexão semanal nº 21, 
14 de fevereiro de 2019 

 

Apesar de, progressivamente, os alunos analisarem as suas dificuldades 

e melhorias de forma mais coerente e correta, com recurso à terminologia 

especifica foi notável que muitos elementos copiam as respostas dos seus 

colegas de grupo.  

 

“As dificuldades identificadas pelos alunos são mais coerentes e com 

recurso a uma terminologia muito mais correta e especifica. No entanto, 

verifica-se, por vezes, demasiada coerência nas respostas dadas. Na 

altura de identificar dificuldades e potencialidades, os alunos dão 

respostas iguais às dos seus colegas de grupo.”  – Reflexão das aulas 
nº 51 e 52 de ginástica acrobática, 17 de janeiro de 2019 
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 Esta análise poderá enviesar-se por dois caminhos. Por um lado, os 

alunos poderão de facto estar a realizar um excelente trabalho de grupo e a 

ajudar-se mutuamente. Contrariamente, os alunos podem estar simplesmente a 

copiar as respostas por não saberem identificar as suas dificuldades ou por 

estarem desinteressados. Neste caso, a estratégia pode passar por questionar 

os alunos durante as sessões e ajudá-los a preencher as fichas no final da 

aula. 

“Isto poderá significar que os alunos realmente estão a funcionar em 

grupo e a ajudarem-se mutuamente, ou que se limitam simplesmente a 

copiar o que um dos colegas escreve. De forma a averiguar isto, na 

próxima semana, farei um acompanhamento muito mais próximo destes 

registos. Irei questionar alguns alunos acerca das suas dificuldades e 

fazer com que eles registem durante a aula, e não só no fim.”  – 

Reflexão das aulas nº 51 e 52 de ginástica acrobática, 17 de janeiro 
de 2019 

 

Perspetivas dos alunos 
Quando questionados sobre “O que aprenderam durante estas aulas?”, 

todos os grupos identificaram aprendizagens valiosas ao nível do conteúdo da 

modalidade, das atitudes e dos valores. No que concerne às atitudes e valores, 

os alunos valorizaram o trabalho e a coordenação da equipa com vista ao 

objetivo final. Relativamente aos conhecimentos específicos da modalidade, as 

aprendizagens centraram-se na importância das pegas, dos montes e dos 

desmontes, salientando que nunca tinham abordado essa terminologia 

específica.  

 

“A trabalhar em conjunto e a coordenação entre o grupo.” - Entrevista 
aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 1 
 

“Aprendi o que é que eram pegas, eu não sabia nada disso. Pegas, 

montes, desmontes. Normalmente a professora deitava para ali o 
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caderno, dizia “escolham não sei quantas figuras” e nós fazíamos.” - 

Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 2 

 

“Trabalho de equipa, organização, cooperação com os colegas. Não 

desistir. Ouvir as opiniões, evoluir. Puxar uns pelos outros.” - Entrevista 
aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 3 

 

“Trabalho de grupo, ou isso ou puxar por ele.” - Entrevista aos alunos 
(4 de Abril 2019) - Grupo 4 

 

Na segunda questão, os alunos, quando confrontados sobre “Quais as 

maiores dificuldades que sentiram?”, identificaram muitas dificuldades 

relacionadas com a modalidade e com a heterogeneidade do seu grupo de 

trabalho. Não obstante, também referem que representou um grande desafio 

gerir o trabalho de grupo quando um dos elementos estava ausente.  

 

“Força de braços, equilíbrio, postura.” - Entrevista aos alunos (4 de 
Abril 2019) - Grupo 1 
 

“Organizarmo-nos. Era difícil quando faltava alguém, ajustar a falta de 

algum elemento. Coordenação entre o grupo. Lidar com as dificuldades 

dos outros, ou seja, conciliar aquilo que não era uma dificuldade nossa, 

com as dificuldades dos outros.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 
2019) - Grupo 2 
 

“Organização entre os elementos, conciliar as estruturas, ou seja, definir 

bases e volantes.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 3 

 

“A construção do esquema, porque o João faltou a algumas aulas e nós 

tivemos de, para aí em duas aulas, mudar tudo. Estávamos a treinar 

uma coisa e depois terem aquele buraco... e depois ela chega outra vez 

e nós... (suspiros)” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 4 
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Na questão número três, quando refletiram acerca da dinâmica do seu 

grupo - “Como avaliam a dinâmica de grupo?” -, na maioria, os alunos afirmam 

que foi melhorando ao longo do processo através da comunicação entre todos. 

Um dos grupos demonstrou pouca satisfação neste domínio, devido ao facto 

de considerarem complicado motivar os rapazes daquele grupo para as aulas e 

para a modalidade.   

 

“Boa. Aceitávamos a opinião dos outros, respeitamos.” - Entrevista aos 
alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 1 

 

“Foi melhorando. Foi um processo de melhoria. Começou assim tipo um 

caos, começou assim muito mau, e a pouco e pouco, foi melhorando.” - 

Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 2 
 

“Foi melhorando. No início ainda não sabíamos bem falar uns com os 

outros, mas foi melhorando.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) 
- Grupo 3 
 

“Mais ou menos, média. O problema foi puxar os rapazes, porque 

ginástica não é uma coisa que... eu também não gosto muito, mas 

pronto não é uma coisa para a qual os rapazes estejam recetivos. Mas 

não diria que a dinâmica tenha sido má, só aquela coisa de “rapazes 

vocês têm de fazer alguma coisa”” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 
2019) - Grupo 4 
 

Ainda em linha com a reflexão acerca do processo, os alunos foram 

questionados acerca do “que fariam de diferente para melhorar o vosso 

desempenho?”. À exceção do grupo 1, todos os outros realçaram a importância 

de respeitar as orientações da docente no que diz respeito aos tempos 

estabelecidos para treinar e explorar as figuras.  
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“Nada.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 1 

 

“Ensaiar mais vezes o esquema. Porque acabamos por falhar algumas 

coisas que não era não saber, era falta de prática.” - Entrevista aos 
alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 2 
 

“No início não perdermos tanto tempo. Acho que perdemos um bocado 

de tempo no início. E fazíamos sempre as mesmas figuras... enquanto a 

stora dizia para fazermos figuras de 3, nós já estávamos na de 5. 

Gestão de tempo.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 3 
 

“Trabalhar melhor, se calhar perdemos demasiado tempo em coisas 

desnecessárias.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 4 
 

Na questão que remetia para a importância do dossiê no processo de 

construção do esquema, quando interrogados “Em que medida o dossiê vos 

ajudou no processo?”, os alunos afirmaram que o mesmo foi essencial para a 

construção dos respetivos esquemas. 

 

“Nas figuras, na escolha das figuras e de como fazer. Saber que pegas 

usar.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 1 
 

“Para nos organizarmos. Ajudou-nos a avaliar-nos. Isso “bué fixe stôra”, 

no ano passado nós tínhamos os dossiês, que eram os da escola e que 

uso desde o 5º ano, só tem as figuras. E já estávamos habituados a 

isso. Mas foi muito fixe termos de pôr a figura e termos de organizar o 

nosso próprio esquema.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - 
Grupo 2 

 

“Nas pegas, na parte da segurança, nós não sabíamos. Na escolha das 

figuras.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 3 
 



 
  

139 

“Tínhamos sempre os guias e as figuras, tínhamos poder de escolha e 

isso ajudou bastante. acho que não prestamos muita atenção naquela 

parte das pegas, montes e desmontes, se tivéssemos lido aquilo com 

mais calma, se calhar o dossiê tinha ajudado mais. Ajudou na mesma, 

mas podia ter ajudado mais.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) 
- Grupo 4 

 

Por fim, na questão “Qual o valor que atribuem a esta experiência de 

ensino?” as opiniões foram bastante satisfatórias. No geral, os grupos 

reconheceram que esta experiência foi positiva no sentido em que melhorou a 

sua independência, autonomia e responsabilidade. Um dos grupos valorizou 

ainda o desafio que esta experiência representou.    

 

“Acho que é melhor. Dá-nos mais independência, mais liberdade. Acho 

que nos dá, mais força de vontade. Porque somos nós que estamos a 

criar o nosso esquema e a decidir o queremos fazer.” - Entrevista aos 
alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 1 

 

“No geral, foi bom. Porque nós evoluímos, não só em termos de 

capacidades e de conseguir fazer certas coisas que se calhar não 

conseguíamos, mas também em termos de grupo. Se era uma coisa 

difícil para nós, se a “stôra” nos deu uma coisa para a mão e se nós 

consideramos isso difícil é porque essa coisa foi boa para nos ajudar a 

crescer e a melhorar.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - 
Grupo 2 

 

“É bom, porque temos autonomia. E ter o dossiê ajuda-nos a perceber o 

que vai ser avaliado, o que temos de fazer. Se fosse só “façam” era um 

bocado mais difícil.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - Grupo 
3 
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“Ensinar-nos a ter responsabilidade e a fazer com que coloquemos a 

mão na massa. E ajudar a ser autónomos. Eu acho que o dossiê, no 

geral, serviu mais para formação pessoal do que propriamente para 

treinar a modalidade.” - Entrevista aos alunos (4 de Abril 2019) - 
Grupo 4 

 

4.4.9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Após analisar os resultados do estudo é percetível que uma das grandes 

potencialidades do AFL é, sem dúvida, o ambiente de aula. É notável um 

ambiente bastante propício à aprendizagem através do esforço, dedicação e 

espírito de colaboração e entreajuda visível entre cada um dos grupos de 

trabalho. O facto de os alunos estarem envolvidos no seu próprio processo e 

de a sua aprendizagem depender deles próprios, faz com que valorizem e se 

apliquem mais na realização da tarefa e no cumprimento dos objetivos.  

As potencialidades deste modelo estão ainda relatadas ao longo dos 

seguintes tópicos tendo em conta os objetivos do estudo. 

 

Aprendizagens dos alunos 
Segundo Black e Wiliam (2005), a aprendizagem é impulsionada pelo que 

professores e alunos fazem nas salas de aula e, sem dúvida, que nesta 

unidade o ambiente positivo durante as sessões propiciou aprendizagens 

importantes. O domínio de avaliação do progresso e construção do esquema 

foi aquele que teve uma média mais elevada entre os três domínios. Este dado 

reforça a ideia de Chng e Lund (2018), acerca da importância de fornecer 

feedback aos alunos sobre o progresso em direção aos objetivos, permitindo 

que eles próprios se envolvam na própria aprendizagem. 

No domínio da técnica os alunos revelaram mais competências na 

realização das figuras de pares, o que poderá ser explicado pelo nível de 

dificuldades ser mais baixo comparativamente às restantes. No entanto, 

conforme o nível de dificuldade das figuras aumentou, os resultados 

diminuíram, tal como se constata pelo facto de um dos níveis mais baixos ter 

sido obtido nas figuras de quatro elementos. Estes resultados poderão estar 
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associados também à dificuldade das figuras sugeridas no dossiê dos alunos 

ou nas próprias escolhas que os alunos fizeram.  O desempenho individual foi 

também uma enorme dificuldade nas aprendizagens dos alunos, onde se 

verificaram poucos progressos, considerando que os elementos de ligação 

obtiveram os valores médios mais baixos em todos os grupos de trabalho. 

Neste sentido, considera-se que a avaliação do professor (Chng & Lund, 2018) 

poderá trazer mais benefícios com baixos níveis de conhecimento em relação à 

avaliação individual (Chng & Lund, 2018). De acordo com Chng e Lund (2018) 

a observação do professor requer que o mesmo analise o desempenho dos 

alunos e registe resultados através de, por exemplo, uma lista de verificação e 

posteriormente as comunique aos alunos para que os mesmos tomem 

decisões com vista ao objetivo final. Por outro lado, com a avaliação individual 

ou pessoal, os alunos avaliam-se a eles próprios através de fichas de avaliação 

individual com base em critérios e objetivos (Chng & Lund, 2018). 

No que diz respeito às autoavaliações que os alunos efetuaram, o facto de 

a melhoria mais significativa ter sido verificada no conhecimento da matéria, 

reforça a responsabilidade que o professor deve assumir ao criar tarefas e 

discussões. Deste modo, os alunos têm a oportunidade de conhecer e 

compreender a matéria de ensino e os critérios de avaliação, tal como afirmam 

Leirhaug e Annerstedt (2015). As melhorias observadas ao nível do trabalho de 

grupo estão evidenciadas nos indicadores “Relação a mim” e “Relação com o 

outro” onde as autoavaliações melhoraram bastante. Este dado reforça uma 

das potencialidades da utilização do AFL, designadamente, o trabalho de grupo 

e de entreajuda.  

 

Obstáculos e soluções  
Tal como afirmam Leirhaug e Annerstedt (2015) e Chng e Lund (2018), a 

implementação do processo de avaliação para a aprendizagem é, de facto, 

algo complexo e que exige muito trabalho prévio. A organização do dossiê, a 

calendarização das aulas, a escolha das figuras e a divisão das mesmas por 

níveis de dificuldade, foram as tarefas que exigiram mais investimento prévio. 

Para além das dificuldades sentidas na concretização destas tarefas, o facto de 
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existirem poucas bases de trabalho fez com que o processo exigisse ainda 

mais investimento.  Todavia, tal como indicam MacPhail e Halbert (2010), todo 

este processo de planeamento resultou em aulas que são orientadas mais 

facilmente. 

Para além de todos estes desafios relacionados com a organização da UD, 

este é um modelo que obriga não só os professores, como também os alunos, 

a “abandonarem” alguns modelos e estratégias a que estão habituados, o que 

poderá causar algum nervosismo, tal como nos afirmam Leirhaug e Annerstedt 

(2015). Um dos maiores desafios na aplicação deste modelo foi, sem dúvida, a 

configuração da avaliação diagnóstica, realizada na primeira aula da UD, 

através da avaliação individual e por pares (Chng e Lund, 2018). Apesar da 

gravação de vídeo e da reflexão dos alunos acerca das suas dificuldades, o 

seu excessivo teor descritivo dificultou bastante a análise dos dados. O que, 

possivelmente, teria sido mais produtivo era a construção prévia de uma grelha 

de verificação onde constavam critérios de sucesso para os diferentes 

conteúdos onde os alunos teriam de se autoavaliar, pedindo auxilio aos 

colegas, tal como sugerem Chng e Lund (2018). 

Com base nas dificuldades identificadas pelos alunos aula após aula, cabe 

ao professor interpretar essas dificuldades e conduzir os alunos até ao objetivo 

final (Group, 2002). Porém, a opção por estratégias que levem os alunos a 

ultrapassar as suas dificuldades poderá representar também um desafio, isto 

considerando a diversidade de dificuldades que os alunos identificaram e 

descreveram nos dossiês. Muitas vezes, o tempo de aula não é suficiente para 

responder às necessidades dos alunos, pelo que é importante motivá-los e 

dotá-los de conhecimentos que lhes permitam assumir-se como uma fonte 

instrucional para os colegas (Black & Wiliam, 2009).  

Por fim, foi evidente que alguns alunos não atribuíram importância à 

identificação das suas dificuldades e potencialidades, limitando-se a copiar 

para a sua ficha de registos aquilo que os colegas do grupo escreveram. Para 

evitar estas situações e de forma a envolver e responsabilizar os próprios 

alunos, é importante que o professor desenvolva discussões e diálogos que 

levem os alunos a compreender a importância da autoavaliação e de refletirem 
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acerca do seu processo (Black & Wiliam, 2009). Desta forma, será criada uma 

base de trabalho para as aulas seguintes, tal como aconteceu com a escolha 

dos exercícios do aquecimento que providenciaram melhorias ao nível da força 

e da flexibilidade dos alunos. É igualmente relevante que o docente afira, com 

os próprios alunos, as dificuldades e potencialidades (Black & Wiliam, 2009).  

 

Perspetivas dos alunos  
Na opinião dos alunos, este foi um modelo excelente para melhorar o seu 

envolvimento e compromisso com as aulas, devido ao trabalho em grupo para 

um objetivo comum. Para além destas qualidades, os alunos atribuíram 

também muita importância à autonomia que lhes é oferecida, de modo que 

trabalhar ao seu ritmo é fundamental para o seu empenho. Como 

consequência desta melhoria progressiva, as dinâmicas de grupo tornaram-se 

também cada vez melhores e os alunos reconheceram que foi favorecida a 

comunicação e a entreajuda entre todos os elementos.  

A maior dificuldade que os alunos sentiram ao longo desta UD foi a gestão 

das ausências de alguns elementos do grupo em determinadas sessões e 

também da heterogeneidade do mesmo. As ausências de um dos elementos 

do grupo de trabalho, em alguns casos, comprometeram o cumprimento dos 

objetivos para a sessão o que levou a retrocessos relativamente à construção 

do esquema. No que concerne à heterogeneidade dos grupos, os alunos 

referem que, muitas vezes, foi difícil ajudar os colegas a ultrapassar 

dificuldades que não eram as suas. Em ambas as situações, é fundamental 

que o professor esteja atento a estas restrições e atue no sentido de ajudar os 

alunos com mais dificuldades e encontre soluções para contornar as 

ausências, tais como o aperfeiçoamento de outros conteúdos ou tarefas 

individuais que permitam os alunos melhorar as suas habilidades motoras.  

Em termos gerais, é possível afirmar que, no ponto de vista dos alunos, 

esta foi uma experiência enriquecedora que lhes permitiu melhorar não só os 

seus conhecimentos sobre a modalidade como também as relações 

interpessoais, a comunicação, a responsabilidade e a independência tornando 

a sua formação mais completa.  
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4.4.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O principal intuito deste estudo foi explorar as potencialidades do 

modelo AFL nos processos de aprendizagem de alunos de um décimo primeiro 
ano de escolaridade, na modalidade de Ginástica Acrobática. Para o efeito 
foram analisadas as aprendizagens dos alunos nas componentes do 
desempenho motor e dos processos de autoavaliação, os obstáculos 
encontrados ao longo do processo, bem como as soluções encontradas para 

os resolver e ainda as opiniões dos alunos relativamente à experiência 
vivenciada nesta unidade de ensino.  

Os resultados demonstraram que os alunos aprenderam não só ao nível 
da modalidade propriamente dita, como também no domínio das atitudes e dos 
valores. A análise que os alunos fizeram, de natureza descritiva, representaram 
um obstáculo ao nível da sua interpretação e análise por parte da docente. 
Verificou-se ainda que alguns alunos não atribuem a devida importância à 
identificação das suas dificuldades e potencialidades, o que reforça a 
importância da atuação do professor nestes casos. Por fim, as perspetivas dos 
alunos demonstram que esta foi uma experiência muito enriquecedora pois 
promoveu a sua autonomia, independência e o espírito de equipa e entreajuda. 

Concluímos assim que a implementação dos pressupostos da avaliação 
para a aprendizagem podem melhorar bastante a dinâmica das aulas de 
Educação Física através do ambiente que promove e das aprendizagens que 
proporciona aos alunos, sendo essencial uma preparação prévia muito 
aprofundada e cuidada por parte do docente que o aplica.  

No que diz respeito às limitações do presente estudo, salienta-se o 
pouco tempo de aplicação do modelo (sete sessões de noventa minutos) e a 
amostra reduzida (vinte e um alunos). 
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4.5. AS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COMO FONTE DE 
LEGITIMAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
“A educação física é uma disciplina importante no currículo, de modo 

que lembra os alunos que a prática de atividade física é importante para 

a saúde e para o bem estar (...)” – afirmação retirada do questionário 
anónimo realizado aos alunos da turma residente, no final do ano 
letivo  

 

“Na minha opinião, a educação física é importante para a formação 

pessoal e profissional de cada um, porque com ela aprendemos a 

trabalhar em grupo, a respeitar os outros e, principalmente, a superar os 

objetivos” – afirmação retirada do questionário anónimo, realizado 
aos alunos da turma residente, no final do ano letivo.
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4.5.1. Desporto Escolar 

De acordo com Resende et al. (2014), o Desporto Escolar promove e 

propícia o desenvolvimento de qualquer aluno que nele participe. Este 

desenvolvimento deve ser visto como um elemento fundamental na formação 

dos jovens, respondendo à crescente necessidade de incutir e transmitir 

valores como o companheirismo, o civismo, o respeito, entre muitos outros. 

Além da transmissão de valores é igualmente importante promover o gosto e a 

procura pela prática desportiva fora das aulas.  

Assim, o Desporto não representa uma mais valia apenas para a 

Educação Física, nem para os jovens, mas também para a sociedade. Veigas 

et al. (2009) reforçam esta importância, afirmando que o Desporto representa 

um dos fenómenos sociais com mais impacto na sociedade, através da 

valorização de cada individuo e da melhoria da qualidade de vida. Também 

Santos (2015) reconhece esta importância atribuída ao Desporto, enfatizando 

que, ao contrário de outras áreas de intervenção social, o Desporto nunca 

desvaloriza as três dimensões essenciais à formação de qualquer cidadão- 

dimensões motora, afetiva e cognitiva. O atleta ou desportista necessita, não 

só do seu corpo para realizar as atividades (dimensão motora), como tem 

também de saber gerir as emoções e relações com colegas e adversários, 

entre vitórias e derrotas, bem como pensar, constantemente, em estratégias e 

soluções durante a sua prática (Santos, 2015). Infelizmente, pelo que pude 

verificar durante este ano letivo, tanto Encarregados de Educação, como 

alunos e, em alguns casos, professores, não atribuem a devida importância ao 

Desporto Escolar. É possível verificar este descrédito no seguinte excerto, que 

faz parte de uma reflexão realizada após a Competição em Espinho do Nível 

I/Adaptação ao Meio Aquático (AMA) de Natação do Desporto Escolar:  

 

“A organização prévia era da responsabilidade de duas escolas, 

nomeadamente a nossa e uma representante de outro agrupamento. 

Considero que houve pouca preocupação por parte das professoras da 

outra escola, principalmente, em perceber atempadamente a dinâmica 
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dos jogos e da organização do espaço. Apesar de todos os anos ser 

cumprido um planeamento semelhante penso que seria benéfico para a 

prova, um nível de interesse mais elevado (...)  

Outra das questões à qual não fui capaz de ficar alheia foi a indiferença 

e o desinteresse com que alguns professores encararam a competição, 

nomeadamente os professores de escolas visitantes. Durante aquela 

hora de competição, em que os alunos estavam tão empenhados e 

felizes, vi professores que não dirigiram uma única palavra aos seus 

alunos, vi professores ao telemóvel, etc etc. Fiquei um pouco 

desapontada com este tipo de comportamentos, pois o DE é uma mais 

valia enorme para o desenvolvimento desportivo dos alunos e para a 

sua formação integral. Para além disso, muitas vezes os professores 

queixam-se de que os alunos não se comportam ou não estão 

motivados, mas quando, de facto, os alunos estão empenhados e fazem 

algo por vontade própria os professores manifestam estas atitudes.” – 

Reflexão Semanal nº21, 13 de fevereiro de 2019 
 

Reforçando esta ideia, Resende et al. (2014) evidenciam a necessidade de 

serem efetuadas mudanças no Desporto Escolar, para que o mesmo desperte 

nos jovens, não só a vontade de o frequentar, como a sua responsabilização. 

Em linha com Veigas et al. (2009) apesar de ser necessário um investimento 

nas infraestruturas, a valorização do DE passa pela formação e educação da 

estrutura humana envolvente. Para tal, é importante que os pais obtenham 

feedbacks da participação dos seus educandos no Desporto Escolar. De forma 

a transmitir estas informações aos Encarregados de Educação, realizei uma 

pequena avaliação descritiva de cada um dos meus atletas, que foi entregue 

aos Diretores de Turma.  

Contudo, esta estratégia não foi suficiente. Durante o ano letivo foram 

várias as faltas de comparência aos treinos de Natação e, muitas vezes, as 

justificações foram as avaliações negativas em disciplinas teóricas ou o mau 

comportamento nas mesmas. Após iniciar a época do Desporto Escolar com 

dezoito inscrições, terminei apenas com nove alunos. Importa mencionar que 
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em nenhuma das desistências eu, como responsável pelo grupo, recebi uma 

justificação acerca das mesmas. Estas evidências demonstram a 

desvalorização social associada ao DE, contra a qual os professores devem 

batalhar (Veigas et al., 2009).  

Para atravessar estas dificuldades, é essencial proporcionar um ambiente 

que transmita valores, associando sempre o DE à consciencialização para um 

estilo de vida ativo, com objetivos no ensino e na pedagogia, aliados ao fator 

competitivo (Resende et al., 2014). No entanto, implica que os professores 

sejam capazes de promover e cativar a participação dos alunos nos diferentes 

grupos equipa. Para que tal seja possível, é necessária a promoção de 

sentimentos de competência nos alunos de forma a haver mais interesse e 

empenho nas várias modalidades (Henrique & Januário, 2009). É igualmente 

importante que os professores adequem as modalidades que oferecem à 

cultura que envolve cada escola e cada contexto, pois este é um fator 

preponderante na participação de mais alunos (Peralta et al., 2015).  

No que diz respeito ao meu papel e participação no DE, considero que foi 

um processo com alguns altos e baixos. Muitas vezes a desmotivação era 

muito grande, tanto por não me identificar com a modalidade, como por sentir 

que os alunos não estavam comprometidos com as tardes de treinos. Com o 

decorrer do ano letivo o grupo estabilizou ao nível das presenças, pelo que 

passei a poder antecipar aquilo com que me iria deparar, facilitando assim a 

preparação dos treinos. Mesmo nos dias em que a vontade de estar presente 

era pouca, o envolvimento dos alunos e os seus progressos superaram esses 

sentimentos:  

 

“Os alunos do desporto escolar, apesar de serem cada vez menos os 

inscritos, revelam muitas melhorias. Estas melhorias notam-se 

principalmente ao nível da técnica de crol, nomeadamente na ação dos 

membros superiores e nas respirações. São agora raras as vezes em 

que os alunos sentem necessidade de “limpar” a cara após a molharem, 

e alguns já são capazes de realizar a técnica completa, embora muito 

rudimentar.” - Reflexão semanal nº 17, 16 de janeiro de 2019 



 
  

151 

 

Não obstante, o DE foi uma enorme aprendizagem, não só ao nível das 

interações com os alunos, como também no domínio do conhecimento sobre a 

modalidade de Natação. Hoje sinto-me muito mais capaz de conduzir o 

processo de ensino de jovens na modalidade de natação e reconheço as 

dificuldades existentes no mesmo. 

Neste quadro, considero pertinente e perfeitamente ajustada a opinião de 

Santos (2015) quando afirma que a solução do Desporto Português tem de 

passar pela escola. O mesmo autor defende que a escola, incluindo o Desporto 

Escolar, poderá ser um excelente ponto de partida para grandes atletas. 

Apesar de estar consciente de que esta é uma realidade bastante distante, 

considero que devemos ser ambiciosos e sentirmo-nos satisfeitos quando um 

aluno nosso vence uma prova do DE, ou simplesmente manifesta a vontade e 

entusiasmo de se envolver. Se, pelo menos, um aluno nosso procurar a prática 

da modalidade fora do DE, já é um grande passo e um sinal de que fizemos um 

bom trabalho com aquele aluno no sentido de melhorar o seu estilo de vida.   

 
4.5.2. Corta Mato 

O Corta-Mato é, na minha opinião, um dos meios eficazes para legitimar a 

EF junto daqueles que não acreditam no seu potencial, pelo que o empenho na 

dinamização do mesmo é essencial.  

Nesta ótica realizei uma análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) onde identifico as oportunidades e ameaças aquando a 

realização das provas e os pontos fortes e os pontos fracos do evento. Importa 

ainda ressalvar que a afluência por parte dos alunos, relativamente aquela que 

eu via quando era aluna, excedeu as minhas expetativas. Inscreveram-se 670 

alunos, 349 (quase metade) rapazes dos escalões de infantis B, iniciados e 

juvenis. No dia da prova participaram 587, verificando-se 83 ausências. 

Quando analisados, estes números comprovam que, pelo menos nesta escola, 

a organização do corta-mato vale a pena pela elevada adesão dos alunos.  

O grande ponto fraco, identificado como uma ameaça ao bom desenrolar 

evento, foi a inscrição de alunos pouco tempo antes do início das provas. 
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Desde o primeiro momento que se falou sobre o corta-mato, ficou explicito que 

as inscrições tinham um prazo, e após esse prazo não seriam aceites. No 

entanto elas foram aceites no dia, o que fez com que alguns professores 

ficassem sobrecarregados com tarefas extra. Durante este dia percebi que para 

evitar ao máximo estes contratempos, o alvoroço e a desorganização que se 

poderá criar em determinadas zonas é essencial definição e distribuição das 

tarefas entre os professores e, possivelmente, marcar uma pequena reunião 

para o efeito.  

Relativamente aos pontos fortes assinalo, mais uma vez, a elevada 

aderência por parte dos alunos. O circuito estava bem delimitado e com o 

mínimo de segurança garantida, pela distribuição de alunos e professores em 

pontos críticos. O facto de dois professores circularem de bicicleta, um na 

frente do grupo e outro no fim, foi também bastante positivo. Por último, de 

realçar a organização na ordem de realização das provas e a definição do 

circuito para cada escalão. 

 

4.5.3. Fit Day  
Com vista à legitimação da EF junto da comunidade escolar, o núcleo de 

estágio organizou uma atividade intitulada por “Fit Day”. Este projeto teve por 

finalidade envolver e sensibilizar todos os participantes para um estilo de vida 

mais saudável, interligando a nutrição e a atividade física, atendendo à 

promoção de estilos de vida saudáveis. Além disso, procurou ainda responder 

às diretrizes patentes no Projeto Educativo da escola cooperante, que se 

centra na promoção de uma cidadania ativa, bem como na educação para a 

autonomia, para a flexibilidade e para a criatividade, elementos que vão de 

encontro ao lema da escola: ‘’A educar para o século XXI’’, bem como ao Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O evento realizou-se no dia 5 de abril de 2019, data escolhida pelo 

núcleo de estágio para celebrar duas datas marcantes neste âmbito (o dia 

Mundial da Atividade Física e o dia Mundial da Saúde).  

De acordo com Garganta e Santos (2015) a qualidade de vida, entre 

outros fatores, passa pela realização de uma alimentação saudável e de 
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exercício físico. Uma vez que estes alunos são os próximos a deixar de ter 

contacto com a EF, pretendemos demonstrar-lhes que existem outras opções 

para continuar a realizar atividade física e ensinar-lhes como podem realizar 

uma alimentação equilibrada com os alimentos que fazem parte do seu dia-a-

dia. 

Sem dúvida que este tipo de atividades requerem uma organização bem 

estruturada e planeada, de forma a que as situações complicadas possam ser 

antecipadas. Neste sentido, o núcleo de estágio realizou um projeto da 

atividade com todos os recursos necessários, assim como a respetiva 

calendarização para as diferentes tarefas a realizar. Todos os dias que 

antecederam esta manhã foram bastante atribulados, e a inexperiência na 

organização de eventos foi uma enorme dificuldade que sentimos. 

Além desta dificuldade, verifiquei também um enorme obstáculo à 

participação dos alunos na nossa atividade- os professores das disciplinas 

teóricas. Apesar de a atividade ter sido realizada no último dia de aulas do 2º 

período, houve professores a tentar que os alunos não participassem no 

evento afirmando que precisavam da última aula do período para tratar de 

algumas avaliações, pois tinham sido bastante afetados pelas greves 

realizadas ao longo do período. Ainda que o evento estivesse previsto no Plano 

Anual de Atividades da Escola, ouvi alunos dizerem que os professores “não os 

deixavam ir”. Estas são, na minha opinião, posições e posturas completamente 

desadequadas por parte de alguns professores e que colocam, mais uma vez, 

a EF em causa.  

Estas dificuldades levam-me a considerar a necessidade de existirem 

bases mais sólidas na formação inicial de professores, tendo em conta também 

as potencialidades destas atividades. Estou certa de que uma escola em que o 

núcleo de EF promova mais atividades deste género, seria uma escola mais 

ativa e que atribuiria mais importância ao grupo de EF. No entanto, para que 

este grupo seja capaz de as dinamizar, é fundamental que tenha bases 

suficientes para promover o bom desenrolar dos seus eventos.  
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Apesar de tudo, o evento foi um sucesso e os alunos que participaram 

revelaram um empenho fantástico durante toda a manhã da atividade pelo que 

o balanço final é muito positivo. 
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4.6. A DESPEDIDA DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
O término do relato de uma experiência tão rica como a vivida no 

decurso deste ano de estágio, não é fácil, nem linear, pelo que começo por 

apresentar um excerto retirado de uma reflexão realizada no final do 1º 

período. Este registo perspetivava aquilo que eu expectava para os dois 

períodos seguintes. Relendo-a, considero que se adequa à despedida do 

processo de estágio e uma excelente perspetiva daquele que será o caminho a 

percorrer fora do contexto do mesmo:  

 

“Não podemos esquecer o que levamos da formação, mas temos de 

saber que não levamos tudo, talvez até nem levemos metade... Decerto, 

a outra metade está no terreno ou, porventura, não existe um todo para 

comentarmos as metades. Termino pensando que podemos ser e saber 

sempre mais na e da nossa profissão e que ela nos dá muito para 

sermos completos, só temos de saber exercê-la. Penso que Eé isto que 

a formação nos deve dar - saber exercer a função tirando partido dela 

para sermos melhores.” - Reflexão Final do 1º período, 20 de 
dezembro de 2018 

   

4.6.1. O que é ser Professora (de Educação Física)? 
Depois de atravessar esta jornada na pele de Professora e com uma 

visão renovada acerca da profissão, penso que importa refletir acerca daquilo 

que é a arte docente e, essencialmente, do que é para mim ser professora de 

Educação Física.  

 Pimenta (1996) considera que o professor estagiário chega ao seu 

contexto com uma noção daquilo que é ser professor, baseada nas 

caraterísticas daquilo que observou nos seus professores ao longo da sua 

formação ou até mesmo por meio da experiência social. No entanto, esta visão 

altera-se e, por isso, através da reflexão e da visita ao diário de bordo, 

pretendo aqui reformular a minha visão sobre a nossa profissão, partindo do 
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pressuposto que serei Professora de Educação Física e não, simplesmente, 

professora.  

No primeiro ano do Mestrado, foi-nos proposta a realização de uma 

tarefa que consistia em refletirmos acerca daquilo que, para nós, era ser um 

professor competente. Hoje, ao revisitar estes trabalhos, percebo que para mim 

tudo estava em torno do processo de ensino-aprendizagem, resumindo-se, 

quase exclusivamente, a isso, tal como é possível verificar no seguinte excerto:   

 

“Enquanto professores somos quem aplica os currículos, estes dizem-

nos o que deve ser ensinado e a nós cabe-nos ensinar através dos 

métodos que entendemos serem os melhores. (...) somos autónomos 

para desenhar as nossas aulas e os nossos períodos com cada turma. 

Da mesma forma que somos autónomos, somos 100% responsáveis 

pelos nossos atos pelo que temos de responder por eles e ser capazes 

de os justificar. Por fim, sabemos que trabalhamos com pessoas e para 

pessoas e que este tipo de trabalhos são sempre complexos e 

carregados de subjetividade (...) a grande mensagem que fica para mim, 

é que não somos bons professores se não formos capazes de juntar 

tudo e usá-lo, não para sermos vistos como efetivamente bons, mas 

para que os nossos alunos realmente aprendam e se tornem melhores 

porque os resultados irão falar por si.” (Catarina Martins, 15 de 
dezembro de 2017) 

 

Para mim ser professora de Educação Física e ser professora, é algo 

diferente. Ainda que ser professor abranja todo um leque de competências, 

considero essencial atentar que a aula de Educação Física é um espaço 

distinto, em que os alunos se sentem diferentes e que a nossa matéria de 

ensino é igualmente diferenciada. Um dos nossos papéis passa por fazer com 

que esse sentimento de diferença seja positivo, evitando que os alunos o 

encarem como um espaço negativo ou como um preenchimento de um espaço 

vazio entre aulas teóricas. Não obstante, formar os alunos através do desporto 

nunca pode deixar de ser a nossa prioridade.  
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Quando assistia a algumas aulas no pavilhão ou nos campos exteriores, 

percebi que muitos alunos olham para a Educação Física como uma espécie 

de recreio supervisionado por um professor. Também senti isso na minha pele 

quando os alunos da minha turma residente, numa das perguntas do 

questionário final (“Para ti a EF deve...”), afirmaram que a Educação Física “às 

vezes não devia ser tão rigorosa” ou que devia “ser lúdica e divertida”, e ainda 

que “não se devia prender a avaliações formais”. Esta é uma pequena amostra 

do modo como se encara a EF sendo, por esse motivo, fundamental a 

alteração deste paradigma.  

Em linha com Amado (2001), a competência é constituída por diversas 

dimensões (técnica, relacional, clínica e pessoal) que se completam entre si. 

Apesar de todas elas terem um papel importante, considero que as dimensões 

técnica e relacional são as mais relevantes ao exercício competente. 

A competência técnica diz respeito ao tratamento didático da matéria de 

ensino, tendo em conta algumas metodologias a utilizar, as modalidades de 

avaliação (diagnóstica, formativa e/ou sumativa) e a planificação das sessões 

(Amado, 2001). Antes de ingressar no estágio não atribuía o devido valor ao 

conhecimento do conteúdo, no entanto, hoje, acredito que sem este domínio o 

professor não consegue exercer a sua profissão, pois não basta saber 

controlar uma turma e ter uma boa relação com os alunos. Para além disso, o 

professor tem de conhecer a sua matéria de ensino e tem de saber realizar o 

seu tratamento didático. Contudo, preparar as aulas e conhecer os conteúdos 

não é suficiente, é ainda fundamental que o professor de EF saiba fornecer 

feedbacks pertinentes (no momento adequado e com o conteúdo apropriado), 

caso contrário não estará a cumprir a sua função. Porém, sem as 

competências relacionais e uma relação pedagógica positiva, o conhecimento 

expert poderá não ser suficiente. Segundo Amado (2001), esta vertente 

corresponde à gestão dos poderes de todos os intervenientes da aula, sejam 

eles o professor ou o aluno. Este clima relacional positivo está diretamente 

dependente das regras e do clima estabelecido na aula, com a intervenção do 

professor e a sua ética pedagógica face às várias situações que se colocam 

(Amado, 2001). Estas caraterísticas estão diretamente associadas à 
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competência de teor pessoal e considero que é esta dimensão que está na 

base de todas as outras. Segundo o mesmo autor, o professor confere, 

sempre, um cunho pessoal à sua prática, levando a cabo as suas ideologias, 

crenças e valores. Considero que é precisamente esta competência que está 

na base das duas anteriores e que, de facto, “(...) um ponto alto dessa 

construção é o reconhecimento do aluno «como pessoa»” (Amado, 2001,p.11) 

Para além da reflexão acerca do que seria um professor competente, ao 

iniciar o estágio surgiam algumas questões em torno da imagem que pretendia 

passar aos alunos e como se comportariam os alunos face à presença de uma 

professora estagiária:  

 

“Pairam no ar perguntas como: “Será́ que a turma é acessível?”. 

Segundo alguns professores, à priori, sei que sim. De acordo com eles, 

a turma é (...) “espetacular”. Mas depois surgem novas questões: “será́ 

que vou conseguir seguir todas as orientações e ser “multitarefas”?”. Por 

outro lado, existe sempre uma determinada “pressão”, pelo facto de 

estar a ser avaliada. (...) Apesar de todos os receios, vontades e 

expetativas o caminho será́ sempre no sentido de chegar ao fim com a 

sensação de dever cumprido (...) “- Reflexão Semanal nº9, 30 de 
Outubro de 2018 

 

“No entanto e conhecendo-me a mim mesma, sei que não me iria sentir 

confortável nesta “faceta autoritária”, pelo menos, não nesta faixa etária. 

É fácil lembrar-me dos anos de secundário, e de chegar ao fim de uma 

aula e pensar que “aquele professor era muito mandão, não gosto dele”, 

e, tal como seria de esperar, isso repercutia-se no comportamento dos 

alunos. Se pararmos um pouco para refletir, concluímos que são mais 

de vinte alunos para um professor e que devemos ensinar para que os 

alunos aprendam, através de esforço e empenho, sendo estes os 

aspetos que é preciso ter em conta.” – Reflexão de aula, 26 Setembro 
2018 
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Revisitando estes escritos e refletindo acerca da sua influência na 

relação com a turma, sinto que, em alguns momentos, não fui a professora que 

gostaria e deveria ter sido. Existiram momentos em que, sem dúvida, deveria 

ter sido mais exigente e essa foi uma grande aprendizagem. Foram os alunos 

que me ensinaram que se o professor não for exigente, os alunos também não 

o serão e que a exigência é fundamental para o sucesso.  

Apesar de tudo, julgo que existe uma elevada tendência para fazer 

cumprir, obrigatoriamente, os objetivos estabelecidos. Somos ambiciosos e 

com toda a nossa força de professores estagiários, afirmamos que os alunos 

vão aprender imensos conteúdos. Discutimos ainda a importância da 

adequação dos planeamentos, de UDs ou de aula, e assumimos, à priori, 

essas hipóteses que entendemos ser as ideais. Após passar um ano no 

terreno, junto dos alunos reais, estes pensamentos alteraram-se. De acordo 

com Garcia (2010), a identidade profissional envolve tanto a pessoa como o 

contexto, sendo impossível tomá-la como única e padrão. Neste sentido, hoje 

sinto que existem vários professores, dentro da mesma pessoa, tal como 

subsistem várias pessoas dentro do mesmo professor.  

Ao contrário daquilo que estamos habituados a ver, na minha turma não 

eram evidentes os grupos de amigos, o que facilitou a promoção de um bom 

ambiente de aprendizagem. No entanto, o modo como comunicava com cada 

aluno era distinto em função das várias personalidades. A longo prazo, as 

relações foram estabelecidas de diferentes formas e penso que a evolução do 

professor neste domínio passa por conseguir gerir da melhor forma as 

emoções, frustrações e necessidades, nunca esquecendo que é o professor de 

Educação Física. Por outro lado, a nossa postura e atitude, face um 11º ano do 

ensino secundário, um 6º ano de escolaridade ou até mesmo um 2º ano do 

ensino básico também deve ser distinta. Certamente que não somos “o mesmo 

professor” para todos os ciclos de ensino e que face a diferentes realidades, 

assumimos diferentes posturas.  

 

“Esta semana a melhor experiência foi estar num momento estar a dar 

aulas a crianças de sete anos e no outro estar numa turma de 
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adolescentes de dezassete. É interessante ver que estamos a ensinar 

de um lado, aqueles que serão um dia quem está no outro. Claro que a 

diferença que faremos na formação dos mais pequenos será muito 

pouca, ainda assim consegui perceber que, a longo prazo, é algo que 

me alicia bastante. Trabalhar com crianças pequenas é bastante 

entusiasmante e gratificante para mim, embora muitas vezes seja 

necessária uma dose grande de paciência.” – Reflexão semanal nº 5, 3 
de Outubro de 2018 

 

Acredito que as questões relacionadas com o tipo de professor se 

traduzem naquilo que acontece no nosso dia-a-dia e nas relações que 

estabelecemos com as pessoas que nos rodeiam. O professor deve ser 

imparcial, no entanto, não deve tratar todos os alunos de forma igual. Se o 

fizer, estará, inevitavelmente, a criar desigualdades. Dentro do professor existe 

uma pessoa, e essa pessoa tem caraterísticas e valores que deve respeitar e 

valorizar, transmitindo-os aos alunos. Um professor não é igual com todas as 

suas turmas e, consequentemente, a sua atitude e postura variam conforme os 

comportamentos e necessidades dos alunos. O inverso também acontece -  os 

alunos e a turma não estabelecem as mesmas relações, nem se comportam da 

mesma forma com todos os professores. Somos todos pessoas, e as pessoas 

são todas diferentes.  

 Penso que são estas “pequenas grandes” questões que nos tornam no 

professor que somos e não naquele que queremos ser. A nossa competência 

reside no modo como encaramos a nossa profissão, as nossas tarefas e os 

nossos valores pessoais. É óbvio que nem todos vamos ser excecionais 

naquilo que fazemos, mas com esforço e com investimento vamos superar-nos 

e, sem dúvida, seremos melhores do que antes.   

 

4.6.2. O caminho que falta percorrer... 
Segundo Garcia (2010), a formação com vista ao “ser professor” é um 

longo processo e estou certa de que o mesmo se prolonga ao longo de toda a 

carreira. Aliás, Rossi e Hunger (2012) identificaram quatro fases na carreira do 
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professor de EF, e na terceira fase (a mais longa, que dura entre os sete e os 

vinte e cinco anos de carreira), os autores salientaram ainda o desafio e a 

busca por diferentes abordagens. Por outro lado, a fase de entrada na carreira, 

que se prolonga durante os três primeiros anos, é baseada na procura e 

descoberta de melhorias pedagógicas. No entanto, cada professor tem uma 

identidade própria e distinta e, por isso, as opções e as atitudes que toma, a 

forma como se relaciona com o meio envolvente ou a utilização de diferentes 

pedagogias podem variar. Isto poderá resultar numa busca constante pela 

melhoria pedagógica ou pela entrada na carreira, marcada pelos desafios ou 

por qualquer outra caraterística presente noutras etapas (Godtsfriedt, 2016).  

Cunha (2008) entende que a formação contínua nasce da tomada de 

consciência de que acontecem transformações sociais e que, por estes 

motivos, os saberes não são eternos. Com efeito, o professor deve valorizar o 

seu crescimento e a sua formação contínua, permitindo-lhe renovar as suas 

práticas, considerando o contexto no qual se insere e na variabilidade de 

alunos com que se relaciona (Hammond & Snyder, 2000). Para que estas 

mudanças se verifiquem é importante que o professor esteja disponível para 

levar a cabo um processo reflexivo, de constante análise de expectativas 

(Larrivee, 2008). 

Acredito que a perspetiva de formação contínua dotará ainda o professor 

de uma bagagem cada vez mais completa para lidar com diferentes alunos, 

diferentes turmas e de se integrar em diferentes escolas. A criação de algumas 

rotinas simples poderão ajudar na sua organização, mas as mesmas poderão 

provocar alguns sentimentos de frustração (Larrivee, 2008). Durante este ano 

de estágio tive pouco espaço para criar as minhas próprias rotinas, no entanto, 

foram criadas algumas com as turmas com as quais tive oportunidade de me 

relacionar e de aprender. Todas elas foram baseadas na organização de aula, 

principalmente no início das mesmas. Com as turmas dos 1º e 2º ciclos, as 

rotinas eram partilhadas com a Mafalda e estavam presentes, principalmente, 

na chegada dos alunos ao espaço da aula. Com a minha turma residente, as 

rotinas foram-se alterando em cada UD, conforme as exigências especificas de 

cada uma delas.  
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Penso que, muitas vezes, as rotinas se instauram ao longo dos anos e 

que se torna difícil para os professores alterá-las. Com o avançar da idade e o 

acumular dos anos de carreira, em muitos casos, o cansaço torna-se notório e 

poderá ter consequências que afetam o desempenho dos professores. 

Curiosamente, num dos dias em que estive na escola encontrei um panfleto na 

sala dos professores, onde estava explícito que 50% dos professores em 

Portugal têm 50 anos ou mais, e que apenas 0,1% tinham idade igual ou 

inferior a 30 anos. Face ao cansaço profissional que a docência provoca e a 

todas as alterações nas crianças, não seria pertinente alterar este paradigma e 

“renovar” a Educação? Os alunos não querem saber da escola, os professores 

não têm predisposição nem ferramentas para envolver os alunos na escola, 

então qual será o futuro da escola em Portugal? 

Em linha com Garcia (2010), a construção da identidade docente inicia-

se no período de estudante e consolida-se ao longo da formação inicial, fruto 

de uma construção pessoal e profissional influenciada por aspetos sociais, 

pessoais e cognitivos. Na busca por esta identidade, no primeiro ano do 

mestrado, realizei um trabalho cujo objetivo era confrontarmo-nos com as 

nossas caraterísticas enquanto professores e procurarmos resolvê-las. Apesar 

de, na altura, ter um contacto muito reduzido com a docência, a minha análise 

foi feita com base na minha função de treinadora em dois clubes. Nesse 

trabalho, identifiquei como principais eixos de progressão a calma, o foco do 

feedback e a postura adequada. Durante o ano de estágio consegui melhorar 

todas estas caraterísticas, sendo o feedback aquele que requer ainda mais 

investimento. Pessoalmente, considero que o 2º período representou um 

crescimento mais rápido e mais valioso, ao passo que no 1º período as 

preocupações estavam muito mais centradas em cada uma das aulas com a 

turma residente. O aumento do volume do tempo de aulas (foi no 2º período 

que iniciamos o processo com a turma partilhada) alterou-me um pouco o 

“chip”, fazendo com que estivesse mais pronta e predisposta a resolver 

problemas de forma imediata. De acordo com Garcia (2010) o modo como os 

docentes percecionam o seu trabalho, assim como as suas fontes de 

satisfação e insatisfação, derivam da sua identidade profissional. No meu caso, 
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entendo que esta construção foi fortemente influenciada pelos aspetos sociais, 

na medida em que convivi, diariamente, com a Mafalda, uma pessoa bastante 

diferente de mim, mas com a qual aprendi imenso. Por outro lado, as minhas 

caraterísticas pessoais foram também bastante marcantes, pelo que tentei 

sempre enquadrar as aprendizagens com alguns valores e caraterísticas que 

também se alteraram, tal como foi relatado ao longo do presente documento. 
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Anexo 1- Questionário de final de ano efetuado aos alunos da turma 
residente 
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Anexo 2- Cartaz “Fit Day” 
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Anexo 3- Planeamento Anual de Aptidão Física 

PLANEAMENTO ANUAL DA APTIDÃO FISICA 

CONDIÇÃO FÍSICA/ 
MODALIDADES 

2º PERÍODO 3º PERÍODO 

NATAÇÃO VOLEIBOL ACROBÁTICA DANÇA ORIENTAÇÃO 

Nº AULAS 12 de 90’ 7 de 90’ 7 de 90’ 7 de 90’ 6 de 90’ 

CA
PA

CI
DA

DE
S C

ON
DI

CI
ON

AI
S  

RESISTÊNCIA  

Capacidade de nadar 

variadas distâncias, 

resistindo à fadiga 

  

Capacidade de trabalhar de 

forma continuada os vários 

exercícios, mantendo o nível 

de exigência. 

Capacidade de 

suportar a fadiga, 

resistindo a grandes 

distâncias 

FORÇA 

Capacidade de suportar e 

ultrapassar as resistências 

impostas pelo meio 

aquático, aproveitando 

todas as braçadas e 

pernadas 

Capacidade de se superar 

e/ou de se opor às 

resistências dos vários 

movimentos de salto e 

deslocamento, no voleibol 

Capacidade de se opor às 

resistências, utilizando a força dos 

MI e dos MS para o trabalho dos 

bases de forma a garantir a 

estabilidade da figura, bem como a 

força essencial para manutenção 

de uma postura correta na função 

de volante 

  

VELOCIDADE 

Capacidade de realizar 

movimentos cíclicos, no 

menor tempo possível 

De Reação – Capacidade de 

reagir rapidamente a uma 

situação de jogo, 

selecionando a melhor 

resposta 
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FLEXIBILIDADE   

Capacidade de realizar movimentos 

de grande amplitude articular, o 

que permitirá mais sucesso nas 

posturas das diferentes figuras 

Capacidade de realizar 

movimentos de grande 

amplitude articular durante 

as coreografias 

 

CA
PA

CI
DA

DE
S C

OO
RD

EN
AT

IV
AS

 

DESTREZA GERAL 

Capacidade de controlar o 

seu próprio corpo, 

consciencializando-se do 

mesmo e coordenando os 

vários segmentos 

corporais 

Capacidade de controlar os 

seus movimentos, 

concretizando a intenção que 

lhes deu origem  

Capacidade de realizar um 

conjunto de movimentos 

pretendidos, com alguma facilidade 

e fluidez 

Capacidade de controlar e 

ter consciência do seu 

próprio corpo, o que 

permite uma melhor fluidez 

de movimentos 

Capacidade de realizar 

um conjunto de 

movimentos 

pretendidos, com 

alguma facilidade e 

fluidez 

ORIENTAÇÃO 

ESPACIAL 
 

Capacidade de se 

consciencializar do seu corpo, 

utilizando, racionalmente, o 

espaço disponível 

Capacidade de se consciencializar 

do seu corpo e dos seus colegas no 

espaço, utilizando, racionalmente, 

o praticável para a realização do 

esquema final 

Capacidade de adquirir a 

perceção do seu próprio 

corpo no espaço, 

aproveitando-o na sua 

totalidade 

Capacidade de se 

movimentar e orientar 

num determinado 

espaço aberto de 

acordo com um mapa 

COORDENAÇÃO 

Capacidade de coordenar 

os MI, com os MS e ainda 

com a respiração, nas 

quatro técnicas 

Coordenação óculo-manual – 

capacidade de coordenar a 

sua ação manual, sem ser 

necessário dirigir o olhar 

diretamente para a mesma 

Capacidade de coordenar os MI 

com os MS e vice-versa, tanto 

individual como coletivamente 

Capacidade de coordenar os 

MI com os MS e vice-versa, 

com fluidez de movimentos 
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RITMO 

Capacidade de sincronizar 

e ritmar os diferentes 

gestos, tornando o 

movimento mais eficaz em 

termos propulsivos e 

eficiente em termos 

energéticos 

 

Capacidade de sincronizar e ritmar 

as várias ações, com o seu par ou 

grupo 

Capacidade de sincronizar e 

acompanhar a cadência da 

música, individualmente e 

em grupo 

 

EQUILÍBRIO 

Horizontal: Capacidade 

fulcral para a diminuição 

do arrasto 

 

Capacidade indispensável para 

manter a postura nos elementos 

gímnicos e os três segundos nas 

várias figuras 

Capacidade indispensável 

para manter uma postura 

correta e para acompanhar 

o seu par durante uma 

coreografia 

 

METODOLOGIAS 

Serão efetuadas 6 aulas de 

resistência e 6 de 

velocidade, em função do 

volume total de aula 

(metros/aula) 

TREINO FUNCIONAL 

(30’’/10’’) – serão utilizados 

apenas alguns exercícios da 

bateria de testes enunciada 

A parte inicial de todas as aulas 

será composta por um 

aquecimento aeróbio de corrida 

contínua, juntamente com um 

circuito (45’’/15’’) de exercícios de 

Flexibilidade e de Força. 

Aquecimento com um 

conjunto de exercícios 

aeróbios, ao ritmo da 

música – todas as aulas se 

iniciarão com esta bateria 

de exercícios 

Aquecimento com 

vários exercícios de 

corrida – contínua, 

intermitente, por 

estafetas 

A Resistência Aeróbia será algo a incluir, preferencialmente da parte inicial, em todas as sessões tendo, com uma duração mínima de oito minutos. Pode ser também 

incluída através de exercícios específicos capazes de potenciar a continuidade, a gestão e o doseamento do esforço e a otimização da sua técnica. 
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Anexo 4- Exemplo de uma ficha de treino da modalidade de Natação da 
turma residente 
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Anexo 5- Exemplo de uma ficha de registos para uma aluna dispensada 
da componente prática das aulas 

 

 

 

Exercício  Objetivos /observação  Registos/apreciações 

4 x 4 sem GR 
para 3 balizas 

Em situação defensiva: 
Jogadores relativamente próximos da situação de 1x1:  

1. Fechar linhas de passe, posicionando-se sempre entre a 
baliza e a bola.  

2. Cobrir espaços vazios próximos da baliza.  
3. Quando a sua equipa recupera a bola, este jogador avança 

rapidamente no sentido da baliza adversária abrindo o jogo ou 
correndo diretamente para a baliza.  

Jogadores relativamente afastados da situação de 1x1:  
1. Acompanhar a movimentação do seu jogador.  
2. Cobrir eventuais linhas de passe e espaços, controlando 

visualmente a bola e o seu jogador.  

  Espaço aberto para o 
caso de a aluna tomar a 

iniciativa de fazer registos 
em relação ao 

cumprimento dos objetivos 

GR + 4 
(+joker)  x 

(joker+)   4 + 
GR  

  

Em situação ofensiva: 
O jogador com bola:  

1. Avança para a baliza se não tem oposição.  
2.  Tenta criar situações de superioridade numérica, através de 

passes para diagonais avançadas ou joker.  
Os jogadores sem bola:  

1. Variam o seu posicionamento em campo, criando ruturas e 
desequilíbrios na defesa.  

2. Ocupam espaços livres 
3. Tornam o campo “maior” abrindo o jogo para as linhas 

laterais.  
Em situação defensiva: 

Situação de 1x1 
1. O aluno coloca-se entre a bola e a baliza e desarma o 

adversário. 
2. Depois de desarmar o adversário, o aluno inverte rapidamente 

o fluxo de jogo, passando a bola preferencialmente para o seu 
colega joker.   

  Espaço aberto para o 
caso de a aluna tomar a 

iniciativa de fazer registos 
em relação ao 

cumprimento dos objetivos 

GR + 5 x 5 + 
GR 

Em situação de ataque, os jogadores: 
• Movimentam-se sem bola criando espaços e linhas de passe 

próximas da zona de finalização.  
• O jogador com bola, quando se encontra numa situação 

clara de finalização remata à baliza para um local fora do 
alcance do guarda redes. 

Em situação defensiva, os alunos diferenciam as suas funções em 
relação à sua proximidade da situação de 1x1.  

Espaço aberto para o caso 
de a aluna tomar a 

iniciativa de fazer registos 
em relação ao 

cumprimento dos objetivos 


