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RESUMO
O estágio profissional é visto como sendo a conclusão da formação académica.
É o momento na qual o estudante, futuro docente, entra em contacto com a
realidade, e faz a passagem da teoria à prática. É uma fase de experiência,
onde os conteúdos aprendidos anteriormente começam a fazer sentido,
quando colocados em ação. Como tal, esta fase merece ser descrita e refletida,
dando a mostrar todos os acontecimentos da mesma, num contexto
inicialmente desconhecido, mas que, com o passar do tempo se tornou
autêntico e repleto de aprendizagens significativas. Desta forma, surge este
Relatório de Estágio, no qual são descritas experiências e reflexões, que
espelham os vários momentos, marcados por dificuldades e aprendizagens
sentidas, atividades desenvolvidas, tarefas levadas a cabo, ao longo deste ano.
Do relatório faz parte também, um estudo realizado sobre a utilização da
condição física como ganho de autonomia nas aulas, no qual se tentou
compreender qual a perceção dos alunos sobre este tema. Por fim, uma
conclusão com uma reflexão acerca desta etapa, o seu significado, bem como
as perspetivas futuras.
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ABSTRACT
The professional traineeship is seen as being the conclusion of the academic
formation. It is the moment in which the student, future teacher, meets the
reality, and does the transition from the theory to the practice. It is a stage of
experience, where the content learned previously starts to make sense, when
put in action. Seeing that, this phase deserves to be described and reflected,
showing all the occurrences of it, in a context initially unknown, but that, with the
going of time became authentic and full of significative learnings. This way
comes up this traineeship report, in which are described experiences and
reflexions, that mirror the various moments, full of difficulties and felt learnings,
activities developed, tasks done, throughout this year. In the report there is also,
a study made about the utilization of the physical condition as a way of gain of
autonomy in the classes, in an attempt to comprehend the perception of the
students about this subject is. Lastly, a conclusion with a reflexion about this
stage, its meaning, as well as future perspectives.
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório visa a averiguação e documentação da minha
atuação ao longo deste ano. Dar a conhecer um pouco de mim, descobrir
alguns entendimentos, esclarecer conceções e orientar o leitor naquilo que
foram as minhas experiências, neste ano de estágio.
Assim, começo por desvendar numa primeira etapa, as características
que fazem parte do meio onde estive inserido, isto é, as pessoas, as estruturas,
os materiais, tudo o que de uma forma ou de outra poderia vir a influenciar o
meu trabalho. Descrevo também aquilo que é a Escola Básica e Secundária
Rodrigues de Freitas, bem como as pessoas envolvidas.
Numa segunda fase, será relatado todo o processo de crescimento ao
longo do ano. Esta fase irá constituir a parte fundamental deste relatório. Será
centrada em conteúdos que se desenrolam sobre a minha prática efetiva do
ensino, onde narro os vários pontos daquilo que foi a operacionalização do
estágio profissional (EP), bem como a confrontação destes pontos com vários
temas, e de que forma a união destes dois, contribuiu para as minhas
aprendizagens.
De seguida, incluo no relatório o trabalho desenvolvido na área da
investigação, de forma a perceber como é que esta serviu de acrescento à
minha ação enquanto docente das minhas práticas.
Por último, deixo uma síntese de todos os meus pensamentos, deixando
algumas conclusões e perspetivas para o futuro que se avizinha.
Deixo a mim e a todos aqueles que leiam este relatório, um trabalho
desenvolvido com empenho e dedicação. Um trabalho onde relato a minha
aventura deste ano, uma aventura que começou agora e que nunca terá fim, na
procura de um profissional cada vez mais completo. Desta forma, descrevo
aquilo que são várias teorias da nossa área, no meio de pensamentos,
constatações e reflexões que fui fazendo. Neste relatório estão refletidas
opiniões minhas, fruto de vários momentos e experiências que fui vivenciando.
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL
2.1. Apresentação do Maratonista
Descrever a nossa personalidade perante outras pessoas nem sempre é
fácil, ou porque somos tímidos, ou porque temos alguns defeitos de que não
gostamos de partilhar, ou simplesmente porque não temos talento para a
escrita (que é o meu caso).
Começar por dizer que, apesar de ainda ser novo e as experiências
profissionais também não serem muitas, tenho comigo certos valores,
profissionais e pessoais, que tento transportar diariamente naquilo que faço.
Profissionalidade, respeito pelos outros, educação, saber estar, esforço e
dedicação, são alguns dos que destaco. É por estes valores que me guio
desde sempre. Gosto de trabalhar em equipa, desde que tenha comigo
pessoas trabalhadoras, humildes e responsáveis. Sou uma pessoa que gosto
de novas experiências e aventuras, desde que bem pensadas. Aliás, outra
característica minha, em alguns momentos levo esse aspeto ao exagero, é o
facto de, apesar de gostar de passar por novas experiências profissionais, sou
uma pessoa que tem dificuldades em sair da zona de conforto, apesar de saber
que consigo superar os desafios e que vão ser positivos para mim.
A nível pessoal, sou uma pessoa muito animada e extrovertida, apesar
de muitas vezes não o parecer por falta de confiança com as pessoas. Gosto
de transportar essa animação comigo, mas claro, sempre dentro de limites.
Preservo muito a relação que tenho com a minha família e namorada, pois
considero serem a minha base para tudo. Gosto de estar com amigos e
pessoas que me façam sentir bem, e que respeitem determinados valores e
características, para além de gostar de ter sempre pessoas ao meu lado, pois
não me revejo na solidão.
Sou natural de Celorico de Basto, foi aí que cresci e me desenvolvi, e
apesar de nestes últimos anos ter estado a estudar e a trabalhar no Porto,
Celorico é a minha terra, e é aí que gosto de passar os fins-de-semana,
sempre que posso. Sou uma pessoa que penso muito no futuro, mas que tento
3

sempre aproveitar ao máximo todos os dias do presente. O meu sentido de
responsabilidade leva-me muitas vezes ao exagero de pensar demasiado à
frente, o que me leva muitas vezes a stressar quando ainda não é necessário.
Sou uma pessoa organizada e que gosto de dar o máximo de mim quando
estou a fazer qualquer coisa.
Para além de tudo isto, e como será óbvio, adoro Desporto. Apesar de
gostar mais de futebol, gosto de todas as modalidades e acompanho o máximo
que posso todas elas. Além disto, estou na área que sempre quis, e apesar de
ser cada vez mais desrespeitada, considero-a cada vez mais essencial num
futuro não muito distante, pena que muitos ainda não tenham percebido isso.
Sou uma pessoa que gosto de acompanhar a atualidade do país e do mundo e
cada vez chego mais à conclusão que a nossa sociedade está completamente
degradada e que faltam certos valores às pessoas, como o respeito,
honestidade, humildade, educação ou solidariedade.
Em jeito de conclusão referir que sou uma pessoa feliz, comigo próprio e
com os que me rodeiam, e espero que assim continue por muitos e muitos
anos.

2.2. Expectativas em Relação ao Início da Maratona
Mais um ano de faculdade se iniciou, e uma nova experiência chegou.
Sem dúvida que a cada ano que passa o desafio foi sendo maior, mas também
o prazer de os superar tem sido incrível e motivador para os anos que se
avizinham. Além disso, fico ainda mais satisfeito por durante estes anos ter
conseguido conciliar a faculdade com algumas experiências profissionais, na
minha área.
Em relação a esta nova aventura que começou em Setembro, na altura
sentia-me um pouco nervoso e ansioso, como já é apanágio meu, cada vez
que uma nova experiência começa. Naquela altura, a poucos dias de começar
a estagiar numa escola, se me dissessem há alguns anos atrás, que iria estar
naquele ponto, o mais provável era não acreditar. No final do último ano letivo,
tive a oportunidade de estar em contacto com crianças e trabalhar com elas,
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como monitor. Nada que se compare com o que iria encontrar! Para além de
serem mais velhas, a responsabilidade foi ainda maior, o que exigiu de mim o
desenvolvimento de algumas características essenciais num professor.
Um dos meus maiores medos, e que acho que é dos aspetos mais
importantes num professor é o conhecimento. Medo que falhasse alguma coisa
importante e de principalmente não conseguir transmitir algo novo, ou pelo
menos de maneira diferente aos alunos. Estava também expectante em
relação aos alunos que iria encontrar, como seriam eles como turma, gostariam
eles de educação física (EF), ou simplesmente se eu estaria à altura da função
que iria desempenhar. Expectativa também para estar inserido no meio escolar
e perceber como é que tudo funcionava e era realizado. Tudo isto eram medos
que sabia que iria superar, no entanto, não conseguia deixar de pensar neles.
É claro que não esperava apenas o pior. Esperava um ano de novas
aprendizagens, que desenvolvesse certas características que serão essenciais
para mim no futuro, esperava construir relações positivas com as pessoas e
alunos com quem me iria relacionar, esperava que a experiência nesta escola
me ajudasse também no futuro e, que acima de tudo me sentisse bem comigo
mesmo e que sentisse que esta é de facto uma área importante para mim,
enquanto pessoa e profissional.
Para finalizar, esperava que esta experiência me ajudasse no futuro a
todos os níveis. Nem sempre exercemos funções nas áreas que queremos,
mas apesar disso, esperava que me abrisse portas e que novas e mais
oportunidades surjam.

2.3. Entendimento dos Primeiros Quilómetros
De uma forma geral, penso que o meu pensamento não foge muito
àquilo que aponta a literatura no que diz respeito ao entendimento sobre como
é o EP. Segundo Vieira et al. (2011, p. 31) “o estágio pode ser considerado
como uma atividade privilegiada de exploração vocacional na medida em que
possibilita o contacto com o mundo profissional, potenciando um maior
conhecimento de si próprio e do mundo do trabalho. Adicionalmente, o estágio
5

também poderá atuar como uma fonte de auto-eficácia, uma vez que viabiliza
experiências de aprendizagem direta, mas também a aprendizagem por
observação. Com efeito, o estágio possibilita que o sujeito vivencie
experiências diretas de mestria e sucesso em actividades profissionais bem
como a aprendizagem vicária através da observação do desempenho de outros
profissionais. Adicionalmente, a experiência de estágio poderá influenciar os
objectivos vocacionais, no sentido da sua clarificação”.
O parágrafo anterior resume com clareza a minha definição do que é o
EP. Do EP tenho a ideia de que é um momento muito importante na vida de um
estudante. Para quem tem essa possibilidade, penso ser um ano que permite
ao estudante entrar no mercado de trabalho nos anos seguintes já com alguns
conceitos bem clarificados e com métodos de trabalho bem esclarecidos,
daquilo que é o dia-a-dia de um professor, no nosso caso, mas também
vivenciar essa transição para o mercado de trabalho e dar concluído um ciclo
de muitos e muitos anos como estudante.
Penso também ser um meio em que o objetivo será estar ao máximo em
contacto com todos os intervenientes do meio escolar, de modo a que consiga
absorver o máximo de informação possível.
Encarei

este

estágio

com

o

máximo

de

responsabilidade,

profissionalismo e humildade possível. Tudo isto porque tenho a noção de que,
ser professor, é muito mais do que estagiar um ano numa escola, são precisos
muitos anos de experiência para evoluirmos nesta nobre profissão. Chego ao
fim, com uma perceção ainda mais forte de que se quero crescer e evoluir
nesta área, só com responsabilidade, profissionalismo e humildade é que
poderei progredir com sucesso. Olhei o estágio como uma oportunidade de pôr
em prática a muita teoria que tinha recebido ao longo destes anos, e esperava,
através dos vários erros que foram acontecendo durante este percurso, mas
também dos bons momentos que tive, crescer como futuro professor.
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3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL
3.1. Enquadramento Legal e Institucional da Primeira Etapa
O EP está inserido no plano de estudos do segundo ano do 2º Ciclo de
Estudos de Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. A sua
estrutura

suporta-se

em

requisitos

legais,

institucionais

e

funcionais,

convergindo no estabelecimento das condições nas quais os estudantesestagiários vivenciam a realidade do ensino (Batista & Pereira, 2014).
Ainda ao nível legal, segundo as normas orientadoras do EP, a sua
estrutura e funcionamento, consideram os princípios decorrentes das
orientações constantes do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro e o
Decreto-lei nº 79/2014 de 14 Maio. Para além disso, ainda têm em conta o
“Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do
Curso do 2º Ciclo do Mestrado e Ensino da Educação Física nos Ensinos
Básico e Secundário” (Batista & Pereira, 2014, p.87).
De acordo com o regulamento do EP, as competências profissionais são
organizadas em três áreas de desempenho. Deste modo a área 1 corresponde
à Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, a qual abrange a
conceção, planeamento, realização e avaliação, tendo em vista uma
intervenção eficaz do Estudante Estagiário (EE) no processo de educação e
formação do aluno, na aula de EF. A área 2, diz respeito à Participação na
Escola/Agrupamento de Escolas e Relação com a Comunidade que engloba as
atividades não letivas realizadas pelos EE, tendo como objetivo a sua
integração

na

comunidade

escolar,

através

de

uma

intervenção

contextualizada, corporativa, responsável e inovadora. A área 3 é referente ao
Desenvolvimento Profissional, na qual estão presentes as atividades
importantes na construção da competência profissional, através da criação de
hábitos de investigação, reflexão e ação.
No que diz respeito ao funcionamento da

prática de ensino

supervisionada, esta decorre numa escola cooperante, em Núcleo de Estágio
(NE), constituído por três ou quatro estudantes estagiários, pelo Professor
7

Cooperante (PC) e pelo Professor Orientador (PO). Aos EE compete então a
condução do processo ensino-aprendizagem, sob acompanhamento do PC e
também pela supervisão do PO como referido anteriormente.

3.2. A Importância da Pista de Corrida
A cultura é um fator decisivo no funcionamento organizacional. De
acordo com Schein (1992), pode ser definida como um padrão de pressupostos
básicos, inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo, à medida
que aprendeu a lidar com os seus problemas de adaptação externa e de
integração interna, que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido.
A cultura organizacional é composta por numerosas variáveis relacionadas
entre si e modelada com o somatório das cognições e vivências técnicas,
administrativas, políticas, estratégias e psicossociais, que justapõem fatores
humanos individuais, relacionamentos grupais, interpessoais, formais e
informais (Torquato, 1991). Bilhim (1996) considera que a cultura distingue
cada organização das restantes e agrega os membros da instituição em torno
de uma identidade partilhada, facilitando a sua adesão aos objectivos gerais da
organização. Remete, portanto, para a ideia de identidade, de distinção, ou
seja, daqueles caracteres que tornam particular e distinguem uma organização
da outra (Rebelo, Gomes e Cardoso, 2001).
Na minha opinião, a escola enquanto instituição, não é um lugar
somente de produção e reprodução de conhecimento, ou seja, a primeira
função das escolas não deveria ser tentar “produzir alunos”, dar-lhes todo o
conhecimento de modo a que consigam prosseguir as suas carreiras. A escola
deveria ter a missão de transformar positivamente os alunos, transmitir aos
alunos os verdadeiros valores do ser humano. Um espaço de ligação mais
próxima à sociedade, perceber como é que cada um de nós pode ajudar o
outro, como é que cada um de nós pode influenciar positivamente a sociedade
em que vivemos, e perceber o que é que a sociedade também nos pode
oferecer, de forma pensada, refletida e sustentável. Um espaço onde haja a
verdadeira educação, transmissão dos valores morais e éticos. Um espaço
onde se discuta qual o nosso papel na sociedade, qual o papel do ser humano.
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Onde se fale e se debata os principais problemas do mundo, porque também é
importante falar disto, da fome, da desigualdade social, do preconceito, do
ódio, entre outras coisas.
“Ao contrário do que talvez pensem alguns encarregados de educação, de que
a escola e os respetivos professores devem dar educação aos meninos, a educação
deve vir de casa. A escola não deve ser considerada um local onde os encarregados
de educação colocam os alunos, como uma simples instituição de entretenimento de
crianças, que os ocupam durante o dia para não terem esse “inconveniente” durante
as horas em que estão nos seus empregos diários. Concordo que a escola deva
transmitir alguns valores e também ajudar na sua educação e formação como futuros
adultos, ajudar no desenvolvimento das crianças, mas na minha opinião, não é função
da escola educar as crianças na sua totalidade, e os professores não deveriam ter de
levar com esses “encargos”. Sim, sou um simples estagiário, sem experiência, e tenho
a noção de que na maioria das escolas o sistema é exatamente o mesmo. Daí chegar
à conclusão também, de que o nosso nível de paciência vai aumentando com essa
mesma experiência, e os métodos para lidar com estas dificuldades vão sendo mais
aperfeiçoados, chegando ao um ponto em que este tipo de situações vão-nos
passando ao lado e deixamos de lhes atribuir valor. No entanto, e como devo relatar o
presente e tudo aquilo que tenho vivido nesta experiência de um ano a lecionar aulas,
achei que deveria dar alguma importância a este assunto.”
(Diário de Bordo 29, 24 de abril a 26 de abril)

A este propósito, Barroso (2004) distingue diversas perspectivas quanto
à cultura escolar. Numa perspectiva funcionalista, a instituição educativa é um
simples transmissor de uma cultura definida e produzida exteriormente e que
se traduz nos princípios, finalidades e normas que o poder político determina
como constituindo o substrato do processo educativo e da aculturação das
crianças e dos jovens. Numa perspetiva estruturalista, a cultura escolar é
produzida pela forma escolar de educação, principalmente através da
modelização das suas formas e estruturas, seja o plano de estudos, as
disciplinas, o modo de organização pedagógica, os meios auxiliares de ensino,
etc. Por fim, a perspetiva interacionista, em que a cultura escolar é a cultura
organizacional da escola; considera-se, portanto, cada escola em particular.
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Penso que a escola tem uma grande responsabilidade para com cada
aluno. A escola deverá ser um livro aberto, onde se fale de temas importantes
e que muitas vezes evitamos ter opinião.
Pode falar-se, assim, na existência de uma cultura própria, no âmbito da
Escola e do Sistema Educativo, que reflete todo um conjunto de práticas,
valores e crenças, partilhados por todos aqueles que interagem no seu âmbito
(Carvalho, 2006).

3.3. Pista da Corrida: Escola Básica e Secundária Rodrigues de
Freitas
Em relação à escola onde realizei o EP, o Agrupamento de Escolas
Rodrigues de Freitas foi criado em 2008 e é constituído por um conjunto de
seis estabelecimentos educativos, contemplando Jardim de Infância, Ensino
Básico e Ensino Secundário, contabilizando um total de 1200 alunos. A sua
sede encontra-se na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas,
integrando ainda a Escola Básica/Jardim de Infância da Torrinha, a Escola
Básica de Miragaia, a Escola Básica/Jardim de Infância da Bandeirinha, a
Escola Básica/Jardim de Infância de Carlos Alberto e a Escola Básica/Jardim
de Infância de S. Nicolau.
Quanto à oferta formativa, dispõe de três cursos de CientíficoHumanísticos, um curso Vocacional de Nível Secundário, um curso
Profissional, o Ensino Secundário Recorrente, Turmas do Programa Integrado
de Educação e Formação referentes ao 2º e 3º ciclo, Cursos de Português para
Estrangeiros.
Além desta oferta formativa, o Agrupamento com a parceria entre a
Universidade Católica, a Santa Casa da Misericórdia e a DGEstE criou Projeto
Arco Maior. Através da integração dos jovens desenquadrados de qualquer
sistema de educação e formação, em percursos escolares e profissionais, é
assegurada uma formação e certificação equivalentes ao 6º/ 9º ano de
escolaridade, dando assim resposta ao abandono escolar precoce dos jovens.
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Considerado um agrupamento cuja liderança é forte e dinâmica, recetiva
à mudança e inovação, flexível e democrática, tenta através do seu esforço
proporcionar um ensino de qualidade para os seus alunos, tendo em vista a
formação de cidadãos autónomos, informados e pró-ativos, procurando assim
responder às necessidades da sociedade. A sua missão é combater a
discriminação no acesso ao ensino e à pedagogia impessoal e universal, tendo
como premissa básica o lema “Educação para todos”. Este lema pressupõe
uma

visão

humanista

de

escola,

enquanto

espaço

potenciador

do

desenvolvimento humano e da melhoria da qualidade da educação, vista como
um direito fundamental do indivíduo.
Desta

forma,

dada

a

heterogeneidade

da

população

a

nível

socioeconómico, cultural e etário, além das ofertas educativas, dispõe ainda de
recursos educativos, clubes, projetos e mantem parcerias e protocolos com
diversas entidades, permitindo uma educação mais holística dos seus alunos.
O agrupamento é ainda reconhecido por ser de referência para alunos
portadores de deficiência visual e de multideficiência, contando com um
conjunto de docentes e técnicos especializados, capazes de responder às
diferentes necessidades, indo assim ao encontro do ideal de igualdade de
oportunidade de sucesso, respeitando a individualidade de cada indivíduo, sem
que com isso desrespeite o enquadramento social e normativo.
Em relação à comunidade educativa, desde os funcionários da escola,
aos professores e ao Diretor, todos nos receberam com simpatia e agrado,
fazendo-nos sentir como parte integrante da escola.

3.3.1 Instalações e Recursos Materiais para a Etapa
Apesar de não ser uma escola perfeita, e de estar um pouco degradada
no seu interior, acaba por ser uma escola que oferece boas condições para as
aulas de EF. Espaços desportivos como o pavilhão desportivo (PD), o ginásio
pequeno (GP), o ginásio central (GC) e o espaço exterior, são instalações
utilizadas durante a semana para a aulas e outras práticas desportivas.
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Um PD relativamente recente, destacando apenas um defeito que é uma
das paredes laterias envidraçadas e que, com o por do sol, a luz reflete no
chão perturbando por vezes o funcionamento das aulas. No entanto é um
espaço que oferece todas as condições para a realização das aulas. Foi um
espaço que me permitiu crescer e que me criou vários desafios, a cada
unidade didática (UD) introduzida.
Em relação ao GP, foi um espaço maioritariamente destinado à ginástica
de solo. Na sua origem era onde se situava a piscina da escola, transformou-se
anos mais tarde numa instalação mais dedicada à ginástica e ao ténis de
mesa. Apesar de não ser um espaço de grandes dimensões, é um espaço que
oferece as condições mínimas para a prática destas duas modalidades.
Já o GC, foi um espaço muito importante para mim. Nem todas as
escolas têm as melhores condições, nem vários espaços, e muitas vezes as
aulas são dadas em recintos muito pequenos, em que a capacidade de
adaptação vem ao de cima. Este foi um espaço que me permitiu trabalhar esta
adaptabilidade e pensar muitas vezes num plano B para as aulas que tinha
programado. É uma instalação que permite trabalhar praticamente todas as
modalidades, mas de forma um pouco condicionada devido principalmente à
largura do mesmo. Destaco também este espaço, uma vez que foi aqui que se
realizaram os treinos de goalball. A instalação apresenta as marcações para a
modalidade e foi aqui que semanalmente fui trabalhando e evoluindo numa
modalidade que me atraiu e cativou desde o primeiro momento.
Por último, o espaço exterior, espaço este, muitas vezes desaproveitado,
uma vez que as suas condições de limpeza, nem sempre são as melhores, não
só devido aos alunos, mas também à presença das gaivotas. Por outro lado,
sendo um local que funciona de recreio, tanto para os nossos alunos, como
para os alunos do Conservatório de Música do Porto, que podem utilizar todo o
espaço, faz com que nem sempre seja o local ideal para se lecionar uma aula,
uma vez que o barulho é elevado e a quantidade de bolas jogadas coloca em
risco a integridade física dos alunos, em determinadas modalidades. No
entanto, apresenta também aspetos positivos, nomeadamente os campos
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marcados, sendo dois de Andebol e Futebol, e um de Basquetebol, para além
de ser um espaço destinado à UD de Atletismo, nomeadamente nas corridas
de curta e média distância, estafetas, barreiras e lançamentos.
Ao nível de recursos materiais, apesar de querermos sempre mais e
melhor, penso que nunca houve grandes problemas com o pouco material
disponível. Talvez o maior defeito não fosse a quantidade, mas sim o estado
deteriorado de alguns materiais destinados às aulas.
Resumidamente, não eram os espaços perfeitos, nem os materiais topo
de gama desejados, mas penso que não podemos pegar por aí para criticar o
estado e o planeamento de algumas aulas que fui assistindo. Há escolas com
piores condições, e talvez esta pedisse um pouco mais de organização na
elaboração dos horários da disciplina de EF, visto que por várias vezes, numa
hora o pavilhão estava ocupado com três professores, e na hora a seguir tinha
apenas um. Mas tendo em conta as possibilidades da escola, a nível de
materiais e instalações penso que os professores têm as condições
necessárias para a lecionação das aulas.

3.4. Grupo de Maratonistas Experientes
Esta era mais uma das minhas curiosidades e anseios, conhecer e estar
perante um conjunto de professores com uma larga experiência no mundo do
ensino. Conhecê-los e partilhar com eles algumas experiências foi talvez dos
melhores momentos deste ano. Sendo este o meu primeiro ano num contexto
destes, o à vontade nunca é muito, até porque não sabemos os terrenos que
podemos pisar. No entanto, todo o núcleo foi recebido de uma forma muito
positiva e desde início e com o passar do ano, fui sentido que ia estando um
pouco mais entrosado no ambiente de um grupo disciplinar.
Wittizorecki e Molina Neto (2005) referiram que através do convívio e da
experiência com os professores e com o ambiente da escola pública,
identificamos frequentemente avaliações, comentários e reflexões dos
docentes a respeito de aspetos relacionados às dificuldades de não disporem
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de tempo para trocar experiências, avaliar as suas práticas mais detidamente e
articulá-las às ações de outros professores (pelo facto de possuírem muitas
turmas); pela sobrecarga de atividades, inclusive em mais do que uma escola;
além do cansaço físico e, sobretudo, emocional das jornadas diárias de ensino.
Penso que este parágrafo exemplifica muito bem aquilo que fui
observando e vivenciando durante este ano no gabinete de EF. Não sei como
funcionam os gabinetes de EF noutras escolas, talvez seja diferente, talvez
seja igual. Assim, reporto-me a comentar aquilo que foi a minha experiência.
Ainda relacionado com os temas do parágrafo anterior, é curioso destacar
alguns comentários que fui ouvindo durante o ano de alguns professores do
próprio grupo de EF. Daquilo que assisti, percebi que o grupo poderia trabalhar
um pouco mais em equipa. Facilitaria alguns aspetos: comunicação, troca de
ideias, facilitava a organização de eventos e facilitava a organização do próprio
grupo. Fui ouvindo durante o ano alguns professores referirem que faz falta a
este grupo juntarem-se mais vezes, conviverem mais vezes, no sentido de se
facilitar e melhorar o trabalho. Penso que seria interessante se estes
professores tivessem mais iniciativa em propor atividades em grupo, no sentido
de haver uma maior ligação entre todos.
No entanto, nem tudo é fácil e a vida professor assim o diz. Wittizorecki
e Molina Neto (2005) falavam da sobrecarga de atividades, em alguns casos
em várias escolas, para além do próprio cansaço das aulas. E este é outro
ponto interessante. Este grupo de EF já conta com alguns elementos que estão
muito perto de se aposentarem. E tendo em conta a situação do país,
conjugada com a desvalorização que tem sido feita aos professores, não ajuda
à motivação dos mesmos, o que acaba por influenciar nos restantes aspetos.
Os alunos são os primeiros a sofrer e a própria organização e espírito de grupo
acaba também por se deixar ir um pouco abaixo.
Este grupo tem um aspeto muito positivo que poderia tirar alguma
vantagem: os muitos anos de trabalho. A experiência é fundamental na nossa
vida, e este ano percebi que só passando pelas situações e por diferentes
contextos é que aprendemos e evoluímos. A comunicação construtiva entre
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todos seria talvez o aspeto chave. Mas como já referi, muitas vezes a
motivação não é a melhor e a própria organização da escola propicia isso. O
exemplo terá de vir de cima. Mais rigor e organização seriam importantes para
dar um exemplo positivo a todos os professores.

3.5. Os Colegas desta Etapa
Este ano adivinhava-se difícil, uma experiência nova, um contexto novo,
pessoas novas, etc. As únicas pessoas que conhecia e com quem teria algum
à vontade para falar eram os meus dois colegas de núcleo, André e Henrique.
Tanto um como outro, já os conhecia minimamente bem, por terem sido da
minha turma no ano anterior, o que facilitou a minha adaptação uma fase
inicial. Não houve necessidade de rompermos algumas barreiras de confiança,
e era como grupo que teríamos se superar as dificuldades que iríamos ter ao
longo do ano.
Ainda sobre o meu NE, há mais duas pessoas importantes que
estiveram comigo e que sempre me apoiaram e me ajudaram nesta longa
etapa.
Uma delas a PC, Andreia Canedo. Estar ao lado de uma pessoa com
uma personalidade tão forte, convicta nas suas ações, organizada nos seus
processos de ensino, objetiva e coerente nos seus discursos, preocupada a
100% com os seus alunos, com largos anos de experiência no ensino, e, para
além de tudo isto, uma pessoa com quem sabíamos que podíamos contar para
pedir ajuda e falar sobre qualquer tema. Não sei como são os restantes
professores cooperantes, mas tenho a certeza que tive a sorte de aprender,
refletir e trocar enumeras horas de experiências, com uma pessoa que nos
cativa para esta profissão, pela sua paixão e profissionalismo. Uma pessoa que
nos orientou sempre da melhor forma, que teve paciência para conviver com 3
rapazes, o que também não é fácil, e que esteve sempre presente, nos bons e
maus momentos. Talvez seja uma das virtudes da professora Andreia. Uma
boa capacidade de análise e de transmissão das suas ideias. Tentou sempre
que possível arranjar-nos soluções, quando elas pareciam não existir, e a
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frontalidade e objetividade com que falou connosco durante este ano, ajudounos a crescer e perceber que nem tudo é um mar de rosas, mas nem tudo é
um inferno. Trabalhar e partilhar este ano tão importante para mim com a
professora Andreia, fez-me crescer e desenvolver em vários aspetos, não só
diretamente ligados às aulas, mas a tudo o que nos rodeia. Assim, só lhe tenho
a agradecer por tudo.
A segunda pessoa que gostava de mencionar é a PO Paula Queirós.
Sempre disponível e presente quando precisamos. Com uma grande
capacidade de se colocar no lugar do estudante-estagiário e de entender as
nossas dificuldades. Com um nível altíssimo de conhecimento e experiência
nesta área, foi uma mais-valia e uma grande ajuda em alguns momentos de
impasse, nervosismo, ansiedade e incerteza. Uma pessoa que nos foi “abrindo
os olhos” quando alguns problemas pareciam de difícil decisão e resolução. Ter
uma pessoa como a professora Paula ao nosso lado durante este ano foi um
privilégio. Uma orientadora, no verdadeiro sentido da palavra. Concluo,
agradecendo por toda a disponibilidade, ajuda e paciência.
“Depois da aula, foi momento de reunir com a professora Paula. Momento
sempre enriquecedor, em que mais importante do que debater as aulas assistidas, é
fazer um balanço daquilo que tem sido este período e também um balanço geral
daquilo que foi a nossa progressão ao longo do ano. Temas importantes como a
criatividade, a observação como meio de reflexão, a criação ou improviso de um
eventual plano B, a comunicação, o conhecimento ou o trabalho de direção de turma,
foram alguns dos principais temas em debate. Estas reuniões são sempre importantes.
Muitas vezes nem nos apercebemos do tempo a passar e daquilo que vamos
progredindo com o passar das semanas e estas reuniões são importantes para
refletirmos e chegarmos a algumas conclusões.”
(Diário de Bordo 31, 8 de maio a 10 de maio)

Falando um pouco da experiência partilhada com os meus colegas,
estes, foram muito importantes no meu desenvolvimento. Apesar de não
sermos o “núcleo perfeito” tínhamos aspetos muito positivos. Penso que a nível
de trabalho de grupo poderíamos ter feito um trabalho mais desenvolvido e
trabalhar mais em equipa, e não cada um por si.
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“Nesta reunião, o que tiro como ponto importante de reflexão é a chamada de
atenção ao ritmo de trabalho do nosso núcleo. Para além da transmissão de
informações importantes relacionadas com os nossos planos de aula e com certos
aspetos das nossas aulas, o que mais me chamou a atenção foi o facto de não
estarmos a entregar alguns documentos na sua respetiva altura. Temos rapidamente
que melhorar neste aspeto, uma vez que uma das bases fundamentais e um dos
princípios mais importantes de um professor é a capacidade de organização e de
cumprir com horários e prazos de entrega.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)

No entanto, nem tudo foi mau! E como já referi, tínhamos um aspeto muito
positivo. Penso que cada um de nós conseguia observar a aula do colega e
retirar aquilo que era importante, para depois, em reunião, refletirmos e
melhorarmos positivamente.
“As aulas observadas acabaram por não ser o principal tema de destaque. Fizemos
uma apreciação global daquilo que tem sido estes primeiros meses de estágio,
falamos das observações e da sua importância. Em relação a este tema penso que a
grande vantagem de observarmos as aulas dos nossos colegas e de eles observarem
a minha é o facto de conseguirmos ver pequenos pormenores, de seguida fazermos
uma introspeção e pensarmos para nós mesmos: “será que eu faço igual?”, “o que
devo fazer para não cometer o mesmo erro?”. Devemos também seguir aquilo que são
as qualidades deles. O facto de debatermos estas mesmas questões em conjunto,
torna o nosso estágio mais rico em conhecimento e capacidades.”
(Diário de Bordo 14, 10 de dezembro a 18 de dezembro)

Esta era a nossa grande valia. Em reunião, debatíamos de uma forma muito
construtiva aquilo que cada um fez de melhor e de pior, e todos aprendemos
com os erros e com o trabalho bem feito dos nossos colegas. Galvão (1998),
tendo por base um estudo de caso sobre um NE, sugere que a reflexão
orientada sobre ocorrências diárias em contexto de prática e a cooperação
entre estagiários e orientadores, quer da escola quer da faculdade, podem
contribuir para a formação de professores reflexivos e críticos. Não tenho ideia
de como eram as reuniões dos outros núcleos, mas as nossas discussões
sobre as aulas eram muito positivas, e punham-me a refletir verdadeiramente
sobre o que acontecia em cada aula e o que tinha de ser melhorado.
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“Nesta reunião, destaco a discussão positiva que houve entre todos os intervenientes,
sobre as aulas observadas. Tem sido muito bom constatar que através da apreciação
de certos detalhes das aulas de todos nós, cada um, à sua maneira, vai melhorando o
seu desempenho individual na sua própria aula. A partilha de ideias, experiências e a
discussão de vários temas que surgem após a discussão de algum ponto importante
das nossas aulas, tem sido muito importante para a minha evolução, enquanto futuro
professor.”
(Diário de Bordo 11, 21 de novembro a 23 de novembro)

O professor assume-se como o principal agente mediador, servindo-se
de um conjunto de ferramentas para a condução do processo de
aprendizagem, nomeadamente o incentivo à reflexão (oral e escrita) e à
observação de pares (Sutherland, Howard, & Markauskaite, 2010; Urzua &
Vasquez, 2008). As nossas reuniões talvez fossem a melhor ferramenta
enquanto grupo. Isto aliado também às observações que fazíamos.
Não tenho dúvida em referir que as reuniões que tivemos todas as
sextas-feiras, foi dos aspetos que me fez evoluir mais. Observar e refletir de
seguida, com a ajuda da nossa PC, também ela muito presente, ativa e com
vontade de nos ajudar, é o que retiro como um dos fatores que me fez evoluir
mais durante este ano. Foram duas ferramentas muito importantes na evolução
de cada um. E como grupo, poderíamos não trabalhar todos ao mesmo ritmo, e
termos as nossas diferenças, mas cada um, à sua maneira, soube partilhar
ideias e ajudar o colega a evoluir.

3.6. Os Grupos de Apoio desta Etapa
3.6.1. Os Ajudantes do 10º ano
Relativamente à minha turma residente, o 10º ano do Curso CientificoHumanístico de Línguas e Humanidades, é constituída por 29 alunos, sendo
que dois alunos não estão inscritos na disciplina e outros dois alunos cegos
têm a disciplina de EF fora da turma. Há ainda um aluno de baixa visão que
frequenta as aulas de EF com um professor de apoio. Dos 25 alunos que
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frequentam a disciplina, 6 são do sexo masculino e 19 do sexo feminino. As
idades variam entre os 14 e os 17 anos.
No início do ano letivo foi preenchida pelos alunos uma ficha biográfica,
onde lhes foram colocadas várias perguntas e curiosidades, de modo a poder
conhecê-los um pouco melhor. Uma das perguntas feitas aos alunos, era se
praticavam ou não alguma modalidade. Os resultados não foram os melhores.
Esta é uma turma que de facto, em contexto extraescolar não apresenta os
melhores níveis de atividade física, visto que apenas 25% dos alunos pratica
algum desporto, fora da escola. Este não é claramente um aspeto positivo da
turma, e perante este cenário surge o meu primeiro desafio que é motivar os
restantes 75%, e mostrar-lhes que atividade física só lhes era benéfica. Muitas
vezes, os alunos mesmo querendo não têm essa possibilidade, mas era pelo
menos minha função, transmitir-lhes uma mensagem positiva sobre o mundo
do desporto. Dos 25% que praticavam algum desporto, o aspeto positivo era o
facto de já estarem mais à vontade em algumas modalidades, e assim
poderem ajudar os restantes colegas. Referir que estes, tiveram sempre
alguma vantagem em relação aos colegas, na medida em que interpretavam e
reproduziam mais rapidamente o que lhes era pedido.
“No final da aula saí satisfeito, com a sensação de que consegui transmitir a
mensagem por mim pretendida e já com uma pequena imagem dos alunos que vou ter
ao longo do ano. Uma turma na sua maioria constituída por raparigas, mas um
conjunto de alunos já com algumas experiências no mundo do desporto, o que pode
ajudar na motivação dos alunos e no querer aprender.”
(Diário de Bordo 2, 17 de setembro a 21 de setembro)

Falando um pouco da relação que fui estabelecendo com a turma, penso
que foi evoluindo com o passar do tempo.
“Outro tema muito importante é o conhecimento que vou adquirindo dos alunos.
Este conhecimento de cada um é fundamental para a planificação, organização e
realização de cada aula. Com a aula de hoje fiquei com uma melhor perceção de cada
aluno e cheguei à conclusão que a turma não apresenta um nível técnico tão baixo
como pensava. Este conhecimento dos alunos, é um aspeto muito importante, uma
vez que me permite pensar a aula e cada exercício de acordo com o nível deles. A
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partir daqui posso fazer equipas tendo em conta aquilo que quero trabalhar. Posso
separar os alunos por níveis de desempenho ou optar por fazer equipas equilibradas,
com elementos de todos os níveis.”
(Diário de Bordo 5, 9 de outubro a 12 de outubro)

Quando cheguei a meio do ano, decidi parar para pensar e refletir sobre o tipo
de relação que tinha com eles, e como a fui conquistando.
Penso que numa fase inicial, tanto de uma parte como da outra, as
incertezas eram muitas e a confiança ainda não era a ideal. E lembro-me em
pensar em dois problemas que tinham de ser resolvidos: o primeiro problema
era meu. Estava a iniciar a minha experiência no estágio, estava em contacto
com alunos que não eram muito mais novos do que eu, o meu conhecimento
sobre as modalidades a abordar, não estava refinado a 100%, para além de
alguma insegurança, ansiedade e nervosismo que sentia no momento. O
segundo problema era a própria turma. Confrontar o estereótipo de que os
alunos dos cursos de línguas e humanidades estão menos motivados e
predispostos para as aulas de EF. Como iria eu resolver, ou pelo menos
disfarçar, estes dois problemas? Pois bem, na minha opinião resolvi-os através
da relação de empatia, proximidade e até amizade que fui desenvolvendo com
a maioria deles. Sabia que tinha de arranjar algumas estratégias para pelo
menos, tentar atraí-los para as aulas e de me sentir confortável durante as
aulas, para tentar disfarçar um pouco aqueles que eram os meus medos e
dificuldades. Chego ao fim, com a sensação de que o clima positivo que fui
impondo nas aulas, em que havia momentos e fases para o trabalho, mas
também para a boa disposição, foi talvez a chave e a melhor solução que
arranjei para ter um relacionamento próximo com eles, e para resolver os dois
problemas que destaquei em cima.
Segundo Gadotti (1999), o educador para pôr em prática o diálogo, não
deve colocar-se na posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na
posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é
portador do conhecimento mais importante: o da vida. Penso que esta foi outra
das minhas virtudes durante este ano, sempre soube o lugar que ocupava e o
patamar de iniciação em que estava e ainda estou. E, parece-me que de forma
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inconsciente esta mensagem acabou por chegar aos alunos. Eles sabiam que
esta era a minha primeira experiência, que era apenas estagiário, não valia a
pena da minha parte, querer passar uma mensagem de sobranceria, ou de um
professor que já sabe tudo na sua área.
“Antes da aula começar julgo ser natural pensarmos na postura que vamos
adotar na primeira aula, o tom de voz, o “frente a frente”, entre outros parâmetros. E
cheguei à conclusão que o que mais interessa em qualquer ação é sermos nós
próprios. E não tenho dúvida que essa será a minha mais-valia.”
(Diário de Bordo 2, 17 de setembro a 21 de setembro)

De acordo com Bariani e Pavani (2008), no processo ensinoaprendizagem, a relação professor-aluno deve ser marcada pela bidirecionalidade, ou seja, pela influência existente do professor sobre o aluno,
assim como do aluno sobre o professor, portanto tendo efeitos recíprocos. É
verdade que com o passar do tempo e das aulas fui-me adaptando à forma de
ser e estar dos alunos. Também dependeu deles a minha forma de estar nas
aulas, e na minha opinião, um bom professor também deve adaptar o seu
comportamento e a sua atitude, tendo em conta a turma que tem à sua frente.

3.6.2. Os Ajudantes do 5º ano
A nossa turma partilhada do 5º ano, era constituída por 21 alunos, sendo
que três alunos foram transferidos, com o passar do ano letivo. Dos 18 alunos,
um tem baixa visão, mas não o impediu de estar inserido na turma e realizar as
aulas de EF, apesar de ter um professor de apoio sempre a acompanhá-lo. Dos
18 alunos, 8 eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino e com idades
compreendidas entre os 9 e os 10 anos.
Nesta turma, apesar de ser constituída por meninos ainda muito novos,
destaca-se a participação de alguns deles em atividades desportivas, ou que já
estiveram ou ainda estão inseridos em alguma modalidade, fora do âmbito
escolar. Destes 18 alunos, 6 praticam ou já passaram por alguma experiência
desportiva, em modalidades tão variadas como ginástica, futebol e hóquei em
patins. De facto, uma turma onde o espírito competitivo, o conhecimento e a
apetência para algumas modalidades, foi uma mais-valia para as aulas.
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Nesta turma foi difícil não ter uma forte ligação com os alunos. Jovens
simpáticos, com um nível de rendimento muito interessante nas aulas e sempre
com vontade de fazer mais e melhor. Por vezes, foi necessário colocar um
travão, por serem tão irrequietos, mas o mais importante era a motivação e o
interesse com que vinham para as aulas.
Como já referi, o difícil era não gostar desta turma e destes alunos.
Desde cedo que fui construindo uma boa relação com cada um deles. Quando
precisavam, aceitavam a minha ajuda e percebiam que só ouvindo
atentamente os professores, é que podiam melhorar. Talvez na abordagem à
ginástica de solo tenha sentido mais esse aspeto. Foi notório em algumas
ocasiões, os alunos não estarem a conseguir realizar bem os elementos
gímnicos, e depois de ouvirem o professor notava-se uma melhoria e a
felicidade demonstrada por eles, por terem conseguido fazer bem, era
contagiante e isso deixava-nos mais motivados.
Gadotti (1999) afirma que o processo de ensino/aprendizagem ao que
tange a figura do professor e a sua relação com os alunos, não deve ter como
cerne,

somente

o conhecimento

resultante

através da

absorção

de

informações, mas também pelo processo de construção da cidadania do aluno.
Simplificar o conhecimento científico, sem mudar seu conteúdo essencial gera
a sua popularização e aproxima o aluno de algo antes desconhecido. Seria
este um caminho a se propor: falar a mesma língua do aluno (Gadotti, 1999).
Este foi um dos desafios superados com estes alunos: simplificar. No
início do ano, vinha habituado a um nível alto de desempenho dos alunos,
resultado das aulas do ano anterior na faculdade. Claro que, chegado à escola,
o nível de desempenho dos alunos é outro, e eu não estava preparado para
isso. E esta experiência com o 5º ano foi muito rica nesse aspeto, às vezes o
mais difícil é simplificar as coisas, e nesta turma o primeiro objetivo era esse,
que tinha de ser superado. Com passar das aulas fomo-nos adaptando e de
facto, os conteúdos eram transmitidos aos alunos, mas de uma forma mais
simples. O que nos fez também, aproximar e criar boas relações com eles.
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Segundo Freire (1996), o bom professor é o que consegue, enquanto
fala, trazer o aluno até à intimidade do movimento do seu pensamento. A sua
aula é um desafio e não uma cantiga para adormecer. Os seus alunos cansamse, não dormem. Cansam-se porque acompanham as idas e vindas do seu
pensamento, surpreendem as suas imaginações, as suas dúvidas, as suas
incertezas.
Este foi um dos segredos para conseguir estar por perto destes alunos.
Não dificultar demasiado a transmissão do conteúdo, e tentar passar-lhes
mensagens curtas e simples, de forma a perceberem que o nosso papel era
apenas de os ajudar. Também estes aspetos ajudaram na construção de um
bom relacionamento com eles.
Portanto, por mais que seja necessária a existência de afetividade,
confiança e respeito entre professores e alunos para que se desenvolva a
leitura, a escrita, a reflexão, a aprendizagem e o interesse pela pesquisa,
Siqueira (2005) afirma que os educadores não podem permitir que tais
sentimentos interfiram no cumprimento ético de seu dever de professor e
formador

de

opiniões.

Logo,

a

relação

professor/aluno

no

meio

ensino/aprendizagem, depende fundamentalmente, do ambiente estabelecido
pelo professor, da relação de empatia com os seus alunos, de sua capacidade
de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação das
pontes entre o seu conhecimento e o deles.
Este aspeto também é muito importante, e serve para as duas turmas.
Não é por haver uma boa relação entre professor e aluno, que não se cumpra
aquilo que está estipulado para as aulas. O ambiente positivo e o bom
relacionamento com os alunos, deve ser uma ferramenta para o nosso
trabalho. Não nos podemos esquecer do papel que ocupamos e daquilo que
são as nossas funções, enquanto professores.

23

24

4. ENQUADRAMENTO OPERACIONAL
4.1. Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da
Aprendizagem
4.1.1. Conceção do Ensino
Quando olhamos para a palavra conceção, importa tentar perceber um
pouco do seu significado. Análise, compreensão, perceção, entendimento ou
conhecimento serão algumas das palavras que nos ajudam a compreender
melhor qual a sua dimensão. Palavras importantes que me ajudaram a dar
valor a certos documentos e tarefas essenciais nesta minha caminhada.
Mais do que planear, prescrever ou avaliar, é função de um professor
perceber o que lecionar, que conteúdos transmitir, quais os assuntos a tratar e
desenvolver nas aulas e durante todo o ano. Para isso torna-se importante
analisar e fazer algumas reflexões sobre vários documentos que estruturam o
processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente planos curriculares onde se
inserem as competências gerais e transversais, ou os programas de EF nos
quais é importante perceber quais as finalidades, objetivos e conteúdos a
atingir. Talvez, o Programa Nacional de EF, tenham sido o documento sobre o
qual me debrucei com maior curiosidade e interesse, uma vez que, era por aqui
que teria de estruturar todo o meu planeamento. Para Jacinto (2001, p.8) tratase de “um guia para a ação do professor que, sendo motivado pelo
desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a
sua prática, em coordenação com os professores de EF da Escola”. Ou seja,
estes programas tornam-se importantes na medida em que auxiliam os
professores na hora de circunscrever prioridades em relação àquilo que é mais
apropriado de ensinar aos alunos. Além disto o grupo de EF elaborou um outro
documento com as componentes específicas para cada ciclo de ensino e de
seguida diferenciado para cada ano de escolaridade, que vão precisamente de
encontro aos programas nacionais. Nele contém as competências que os
alunos devem cumprir no espaço de aula ao nível dos domínios atitudinal,
psicomotor e cognitivo. Assim, em comunhão com o programa nacional de EF,
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estes dois documentos são os mais importantes de serem analisados, pois é a
partir deles que elaboramos a nossa planificação e também nos baseamos
para fazermos as avaliações finais. “Em termos gerais, o programa ou
curriculum deve fornecer a orientação norteadora para a planificação do ensino
pelo professor” (Bento, 2003, p.20).
Analisados quando necessários estes documentos, e algumas vezes em
debate com o NE e PC, cheguei à conclusão de que são programas
extremamente ambiciosos, tendo em conta o contexto e condições materiais e
humanas das escolas portuguesas. Penso que enquanto professor, seria um
desafio ainda maior levar uma turma a atingir altos níveis de competência
numa modalidade abordada. Na minha opinião, seria motivador para todos os
professores, desafiarem os alunos para níveis mais altos de excelência e não
ficarmos apenas pela habitual introdução do passe picado no basquetebol, ou
introdução da manchete no voleibol, etc. Dependendo do ano de ensino, sei
que este tipo de conteúdos não são necessários de ser introduzidos todos os
anos, no entanto, como poderia eu tentar levar os alunos para um nível
avançado, quando um simples rolamento à frente engrupado na ginástica de
solo, não está consolidado e se torna um problema para grande parte da turma.
Sabemos que são vários os constrangimentos para chegarmos à conclusão de
que são programas muito ambiciosos, nomeadamente número reduzido de
aulas, algumas paragens letivas que se verificam ao longo do ano, o próprio
rendimento dos alunos que introduzem uma modalidade num ano e só dois ou
três anos depois é que voltam a ouvir falar daqueles temas, e todas aquelas
dificuldades que enumerei no início do parágrafo. O trabalho por níveis poderá
ser uma das soluções, a minoria dos alunos que consegue atingir um patamar
alto de rendimento nas aulas não pode ser prejudicada pelas condições que
são oferecidas, ou pelo nível inferior dos colegas. Assim torna-se importante
perceber de que forma elaborar o nosso planeamento. E, assim, na minha
opinião chega ao fim a primeira fase da conceção do ensino, fase de análise e
perceção daquilo que são os documentos base de apoio aos professores, para
de seguida entrarmos numa segunda fase, a fase do planeamento.
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Elaborar um planeamento sem perceber o que temos à nossa disposição
e sem perceber os saberes da nossa área, cria um planeamento pobre, daí ser
importante realizar com critério e seriedade aquela a que chamei a primeira
fase da conceção do ensino.
Na segunda fase da conceção torna-se importante tentar conjugar um
conjunto de fatores. Aquilo que são os objetivos a atingir de acordo com os
programas nacionais ou restantes documentos estruturantes, e o contexto em
que estamos inseridos. Perceber o contexto de escola e o contexto da nossa
turma. Será possível abordar de acordo com os programas todos os conteúdos
numa turma em que estejam inseridos vários alunos com baixa visão, por
exemplo? Será possível abordar as modalidades estipuladas quando não
existem espaços próprios para que tal possa acontecer? É importante
analisarmos e planearmos de forma consciente. Perceber o que temos ao
nosso dispor.
É interessante analisar os programas para cada ciclo de ensino e verificar
aquilo que se pretende abordar em cada ano de escolaridade. Rapidamente se
percebe que é impossível seguir esses programas. Número insuficiente de aulas, falta
de condições materiais, ou até o próprio contexto da turma, de cada aluno e até do
professor. Tudo isto são fatores que podem impedir a concretização dos programas
nacionais para cada ciclo de ensino. São programas muito ambiciosos estão pouco
relacionados com a realidade escolar. Isto acaba por se refletir no próprio
planeamento das aulas de cada professor. Na tentativa de querer seguir os programas
ou pelo menos ambicionar atingir algo novo e de levar algo de diferente para as aulas,
os professores acabam por não conseguir passar dos conteúdos tradicionais. Na aula
de sexta, da minha turma, acabei por sentir um pouco isso. Queremos abordar o
máximo de conteúdos possíveis, mas o pouco tempo disponível impede-nos de o fazer
da melhor forma. Acabei por cumprir aquilo que tinha estipulado para a aula, mas os
alunos são os maiores prejudicados. Acabam por não exercitar tempo suficiente, o
nível de desempenho fica aquém do desejado, na avaliação não terão as melhores
notas, devido ao nível de desempenho, e por consequência decresce o nível de
interesse pelas aulas de educação física, a motivação para a prática desportiva e a
sua própria cultura desportiva. Aqui podemos associar os aspetos que facilitam a
aprendizagem dos alunos, o elevado conhecimento dos professores ou até a sua larga
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experiência de docentes como aspetos que podem ajudar a contrariar os aspetos que
salientamos acima. Mas até estes fatores começam a ser escassos e cada professor
começa a chegar a um limite. E é isso que eu vou observando na escola. Uns com
mais idade do que outros, uns com mais paciência do que outros, uns que ainda vão
tentando fazer alguma coisa de positivo e remar contra a maré, mas é natural que os
próprios professores se cansem de lutar contra algo que se torna cada vez mais
impossível de se vencer. E os maiores prejudicados são sem dúvida os alunos. Eles
que merecem da nossa parte o máximo de empenho possível, acabam por suportar a
desmotivação e cansaço dos professores.
(Diário de Bordo 22, 18 de fevereiro a 22 de
fevereiro)

Um outro fator importante e que estará também ele na base da
conceção do ensino, é o suporte teórico que cada professor transporta consigo.
“Todo o processo de ensino decorre à luz de um emaranhado de saberes, cuja
organização dependerá do contexto em que o mesmo se insere. Deste modo,
cabe ao professor edificar a sua conceção de ensino a partir da sua bagagem
formativa e pessoal em conformidade com a conjuntura que lhe é
apresentada.” (Fernandes, 2017, p. 57). “ O conhecimento que o professor tem
da disciplina, interage com conhecimento, convicções e crenças acerca do
ensino e aprendizagem, acerca dos alunos e acerca dos contextos educativos”
(Graça, 1997, p, 52). O domínio de todo o contexto envolvente e também o à
vontade com que domina o conteúdo a lecionar, é fundamental na conceção e
depois futuramente no planeamento.

4.1.2. Planeamento do Processo de Ensino
4.1.2.1. Planeamento Anual
Este talvez tenha sido um dos primeiros e maiores desafios durante esta
longa caminhada. Como qualquer tarefa ou atividade, a primeira vez que a
realizamos é sempre a mais difícil e com a qual nos confrontamos com aqueles
que nos parecem enormes desafios e dificuldades. A realização do
planeamento anual (PA) não fugiu à regra e não tenho dúvida que em
oportunidades futuras será uma tarefa bem mais rápida de elaborar.
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Como já referi, o desafio de construir um PA e conseguir conjugar um
vasto número de fatores não foi fácil. Aliás, e como em qualquer planeamento
que façamos, este foi sofrendo ajustes ao longo do ano, tendo em conta a UD
que iria abordar ou algum espaço disponível que tinha à minha disposição e
que poderia ser mais vantajoso tendo em conta os objetivos que tinha para a
minha aula. “O ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que
podem ser contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real
de ensino existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida
reação situativa”. (Bento, 2003, p.16).
O PA deverá ser minucioso, organizado e realizado tendo em conta um
conjunto de objetivos. Minucioso e organizado no sentido em que é a partir dele
que que idealizamos todo o nosso processo de ensino-aprendizagem. “Na
planificação são determinados e concretizados os objetivos mais importantes
da formação e educação da personalidade, são apresentadas as estruturas
coordenadoras de objetivos e matéria, são prescritas as linhas estratégicas
para a organização do processo pedagógico.” (Bento, 2003, p.15).
É importante recolhermos o máximo de informação possível para
talharmos objetivos concretos. Objetivos estes pensados tendo em conta a
turma, os alunos e o próprio ambiente ou contexto de ensino. No entanto, na
minha opinião isto não foi passível de se realizar a 100% tendo em conta que
não conhecia os espaços de aula como gostaria, nem os alunos. Como
qualquer professor novo numa escola, tive a necessidade de planear seguindome apenas por algumas diretrizes de base, sendo elas o roulement e os
conteúdos de ensino que estavam estipulados para cada ano de ensino. Assim,
e de forma muito sintética cheguei à conclusão que as grandes dificuldades de
conceber este tipo de documentos são o facto de ter realizar uma espécie de
“antecipação mental” ou então uma previsão daquilo que vamos realizar, ou
seja, tomar decisões tendo em conta os recursos disponíveis, os conteúdos de
ensino mais ajustados, os espaços disponíveis, o material à nossa disposição e
até mesmo o processo de avaliação daquilo que se foi desenvolvendo ao longo
das aulas, pode ter influência na realização do PA. “O plano é um modelo
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racional, um meio de reconhecimento antecipado e de regulação do
comportamento actuante” (Bento, 2003, p.13).
No entanto, e apesar de termos muitas vezes a tendência de apenas
falarmos das dificuldades, daquilo que está menos bem ou de olharmos
sempre para o copo meio vazio, facto que acontece muitas vezes em contexto
de estágio e de análise da nossa prestação, é importante olharmos para o
grande benefício da elaboração deste documento essencial para qualquer
professor. Apercebi-me que é um documento preponderante para as minhas
aulas. Depois de realizado é através dele que orientamos todo o nosso
trabalho, é através dele que definimos prioridades, objetivos e estratégias para
cada momento do ano. No meu caso, e penso que se sucedeu também com os
meus colegas de núcleo, sentimos a sua importância numa primeira fase, não
por o termos à nossa disposição mas sim pela sua falta. Devido ao atraso na
atribuição final dos horários das turmas, o roulement demorou mais algum
tempo a ser concretizado e sem ele não nos era possível saber os espaços que
teríamos à nossa disposição e que modalidades abordar. No entanto, depois
de feito, o PA é sem dúvida um dos documentos estruturantes mais
importantes, para a nossa caminhada ao longo do ano letivo, uma vez que nos
permite construir uma visão global e organizada daquilo que vai ser o nosso
ano, do número de aulas que vamos ter, o tempo disponível que iremos
usufruir para cada modalidade ou até os conhecimentos e competências que
teria de reforçar. “Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais
elevado do seu planeamento e preparação” (Bento, 2003, p.16).

4.1.2.2. Unidade Didática
Após o PA, surge o segundo nível de planeamento, as unidades
didáticas (ver anexo 1). “Apresentam aos professores e alunos etapas claras e
bem distintas de ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75). Documentos
importantes que nos permite saber de forma mais pormenorizada que
conteúdos abordar em cada modalidade e em cada aula. “As unidades de
matéria e de ensino são planificadas pelo professor no processo global da
organização do seu ensino, servindo de base para a preparação das diferentes
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aulas” (Bento, 2003, p. 75). Este também foi um documento difícil de idealizar
numa fase inicial.
O desafio que estava sempre presente era o de construir as UD tendo
em conta o contexto em que estas seriam aplicadas, tais como o espaço de
aula que teria disponível, o material que este espaço me poderia oferecer e o
nível dos meus alunos. Conseguir ajustar as componentes específicas que
teriam de ser abordadas num determinado número de aulas, era o desafio que
surgia logo de seguida a cada nova planificação. “A relação “matéria-tempo”
coloca um dos principais problemas na práxis do ensino. Muitos professores
despendem muito tempo e energias com a transmissão de uma matéria nova;
este dispêndio não encontra porém, frequentemente, correspondência nos
resultados alcançados pelos alunos” (Bento, 2003, p. 79). Talvez esta tenha
sido a maior dificuldade. Devido ao número reduzido de aulas disponíveis para
a maioria das modalidades, foi difícil gerir em certos momentos, a extensão e
sequência dos conteúdos. A disciplina de EF sofreu este ano, no ensino
secundário, uma redução de 4 aulas de 45’ para 3 aulas de 50’, o que fez
diminuir ainda mais o número de aulas para cada uma das UD. E, em certos
momentos do ano e para dificultar ainda mais esta gestão, houve algumas
aulas perdidas devido a várias greves que foram acontecendo. Para além da
dificuldade com o número de aulas que teria à disposição, outros aspetos se
impunham aquando da realização das UD, tais como o equipamento e material
que teríamos à nossa disposição ou até o tempo disponível em cada aula
influenciava na estrutura e organização dos conteúdos. Isto porque, numa aula
de 50 minutos não são trabalhados o mesmo número de conteúdos que se
pode introduzir ou exercitar numa aula de 100 minutos.
Além destes fatores que fui referindo acima, como estando sempre na
base da construção das UD, um outro aspeto estava também sempre presente
aquando da construção destes documentos: o desempenho motor dos alunos.
“A cada professor, deve ser perfeitamente claro o contributo de uma
determinada unidade temática para a formação e desenvolvimento de
habilidades, capacidades e conhecimentos sólidos e fundamentais” (Bento,
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2003, p. 78). Com o passar do tempo e das aulas, fui conhecendo melhor a
turma e cada um dos alunos, o que me permitia antecipar e antever as suas
possíveis dificuldades. Este ponto foi essencial no momento da construção das
UD. Conhecendo o desempenho motor da turma, sabia à priori a velocidade
com que poderia avançar nos conteúdos. A minha turma, não era uma turma
de excelência na EF. Uns alunos melhores do que outros, umas modalidades
melhor desenvolvidas do que outras, mas não me posso queixar com o nível da
turma. Assim sendo, avançava sempre a uma “velocidade controlada” na
introdução de novos conteúdos. A um ritmo que na minha opinião permitiu aos
alunos, não ficarem confusos com excesso de matéria e que lhes permitia
essencialmente perceber os objetivos propostos para cada uma das aulas.
Neste aspeto, penso que consegui gerir bem tudo aquilo que tinha de ser feito.
Encontrados os desafios, superadas as dificuldades de ordem mais
técnica e analisado o contexto, chego ao fim e concluo que este tipo de
documentos, exige uma planificação muito ponderada, detalhada e ajustada
aos objetivos que queremos cumprir com a turma. “Um planeamento adequado
de unidades temáticas tem que ser algo mais do que a distribuição da matéria
pelas diversas aulas, tem que ser a base para uma elevada qualidade e
eficácia do processo real de ensino” (Bento, 2003, p. 78). É muito importante
analisarmos os prós e os contras das nossas decisões, procurar a raiz do
problema e por último ajustar a planificação tendo em conta os objetivos que
queremos cumprir para cada uma das modalidades.
Como em qualquer planificação, ajustes podem e devem ser realizados,
devidamente justificados e pensados de forma lógica. Tendo em conta o
contexto escolar, como já fui referindo anteriormente, tive a necessidade de
ajustar em algumas ocasiões as UD. Assim sendo, forçou-me a acelerar o
processo de introdução de alguns conteúdos em momentos que não estava à
espera e que não eram os mais propícios, tendo em conta o espaço disponível,
a duração da aula, ou até mesmo o facto de perder tempo de exercitação em
conteúdos que o necessitavam. Mais uma vez, a capacidade de adaptação e
muitas vezes de improviso, deve estar constantemente presente no dia-a-dia
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do professor, de forma a reagirmos da melhor forma e tomarmos decisões
ajustadas.
“A aula de quarta ficou marcada por uma alteração na unidade didática de
ginástica de solo. Esta teve que sofrer um ajuste, porque, segundo aquilo que estava
inicialmente planeado, esta seria a aula de avaliação. Em conversa aberta com a
turma antes da aula, expuseram os seus argumentos e pediram-me que esta aula
servisse para consolidarem as sequências gímnicas. Este pedido deveu-se ao facto de
já não estarem em contacto com a modalidade há várias semanas o que não os iria
beneficiar na sua avaliação, visto que já não exercitavam os vários elementos há
algum tempo. Percebi e decidi aceitar o pedido, por compreender que era importante
para eles, terem pelo menos uma aula para treinar. Analisei aquilo que eram as
minhas aulas planeadas e foi possível fazer esse ajuste.”
(Diário de Bordo 33, 22 de maio a 24 de maio)

4.1.2.3. Plano de Aula e Plano B
O plano de aula (PDA) (ver anexo 2), foi dos documentos mais
importantes que me acompanhou ao longo deste ano, talvez tenha sido mesmo
o mais importante, na medida em que este, era o último patamar do
planeamento de todo o processo de ensino-aprendizagem e foi aqui que
comprovei, que uma boa elaboração do PA e de UD bem estruturadas,
facilitam a preparação dos PDA, “sem se elaborar e ter em atenção o plano
anual e o plano da unidade temática, sem se analisar e avaliar o ensino
anterior, não se pode falar propriamente de preparação das aulas” (Bento,
2003, p. 164).
Nele depositava grande parte da informação que falava posteriormente
nas aulas, era a minha base de segurança. Ao longo de todo o ano e mesmo
com o passar dos dias, semanas e meses, era o documento em que perdia
mais tempo e o que mais me desafiava. Desafiava-me porque, na minha
opinião, a característica mais importante de um professor é o conhecimento.
Não me considero neste momento o ser humano mais sábio à face da terra, e
no contexto da EF muito menos, visto que não é com um ano de prática que
dominamos todo o conhecimento que necessitamos e que achamos importante
para as aulas. Aliás, sou da opinião que todos os dias aprendemos algo novo
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com o contexto em que estamos rodeados e com o mundo em que vivemos.
Aprendo autonomamente com as minhas experiências, mas também com a
ajuda daqueles que estão próximos de mim e com o mundo em geral. Com
tudo isto, considero ser na aula que devemos mostrar o nosso valor e a
planificação da aula deve demonstrar as nossas intenções para a mesma, o
que pretendemos fazer e de que forma. O plano deve ser o guião para a nossa
atuação, onde deve descrever, tudo o que deve ser feito. Assim, e como em
qualquer guião, deve ser realizado sem falhas e o mais objetivo possível, de
modo a estar o mais preparado possível. Além disso, um dos aspetos onde se
pode notar e observar a qualidade do PDA, é quando por exemplo, outro
professor, caso seja preciso, tenha a necessidade de ver o plano que
elaboramos. Se o plano estiver percetível e bem organizado o professor
substituto terá mais facilidade em perceber quais são os objetivos para a aula e
as diversas tarefas que os alunos terão a desempenhar. “Ao professor exigese-lhe, portanto, que saiba representar a matéria para os outros; não lhe basta
saber para si” (Graça, 1997, p. 97).
O ator confia no seu guião e estuda-o o mais que pode. Eu fazia o
mesmo com os meus planos. Queria estar o mais preparado possível para as
aulas.
“Todos estes pormenores e pequenas falhas foi o meu colega a tê-las, mas
podia ter sido eu, o importante é continuarmos a detetar estes pormenores que são
muito importantes, e salientar mais uma vez, e em jeito de conclusão, a importância de
pensarmos bem a nossa aula de forma antecipada, para que tudo corra de forma
organizada.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)

Estudar e rever antecipadamente o PDA algumas vezes, foram tarefas
habituais ao longo deste ano. Principalmente, no que diz respeito à
transmissão de informação relativa aos conteúdos que eram abordados.
Transmitir corretamente e da melhor forma possível as componentes críticas de
cada exercício e gesto técnico era um objetivo pessoal para cada aula. Na
minha opinião, o aluno realiza melhor uma tarefa se tiver uma boa base teórica
a sustentar qualquer que seja o gesto técnico, “o professor deve contribuir o
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mais objetivamente possível, em cada uma dos milhares de aulas que uma tem
na sua vida escolar, para a formação de conhecimentos, capacidades e
habilidades” (Bento, 2003, p. 104). Daí que fosse tão importante a realização e
estudo pormenorizados de todos os planos. Claro que nem tudo sai bem à
primeira tentativa, mas se o aluno perceber o que tem de fazer para executar
de forma correta e tiver adquirido informação de qualidade, certamente que vai
melhorar, ou pelo menos perceber o porquê de se realizar de uma determinada
forma.
Assim sendo, é importante estruturar de forma correta um PDA. A
realização da sua estrutura contou com a ajuda da PC, na medida em que nos
deu algumas sugestões de alguns tópicos que seriam interessantes de colocar
no plano, de forma a termos acesso e juntarmos toda a informação importante
e necessária para a sua concretização final. Assim, aspetos como o material, o
local da aula, ou as habilidades motoras onde estavam inseridos os objetivos
específicos que seriam trabalhados durante a aula, eram para mim os aspetos
que mais atenção dava durante a preparação da aula, bem como o tempo que
definia para cada exercício. O material porque nem sempre havia a quantidade
que desejava, principalmente bolas, e alguns dos exercícios que gostaria de ter
levado para algumas aulas exigia um pouco mais de esforço nesse sentido,
principalmente bolas de basquetebol e futebol. Nestas modalidades, exigiu da
minha parte um pouco mais de tempo e dinâmica na procura e realização de
alguns exercícios. O local da aula, era um dos pontos importantes a ter em
conta na preparação da aula, uma vez que nem todos os exercícios eram
exequíveis no espaço que tinha à minha disposição para aquela aula. Por
último, os objetivos específicos para aquela aula, eram mais um ponto de
referência na elaboração das minhas aulas. Era com base nos objetivos
específicos que escolhia os exercícios mais adequados para introduzir,
exercitar ou consolidar determinado gesto técnico, e era também através deles
que tentava aprofundar os meus conhecimentos, no sentido de tentar perceber
a melhor forma de explicar as suas componentes críticas.
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Reforçando um pouco no que mencionei em cima, sobre o local da aula
e o material disponível, é importante referir que nem sempre os PDA eram
cumpridos à risca. Pelos aspetos que já mencionei anteriormente, mas
também, por exemplo, as condições meteorológicas que em determinados
momentos faziam-me repensar num novo plano, adaptar o que já tinha feito, ou
até mesmo arranjar alguma solução durante o decorrer da aula para algum
exercício, um plano B.
“Esta foi uma aula diferente em que a capacidade de reação da professora à
adversidade de não poder usar o pavilhão, esteve presente. Mais uma vez aqui teve
que estar presente a capacidade de mudança de planos, muito importante num
professor.”
(Diário de Bordo 4, 1 de outubro a 4 de outubro)

O PDA pode ser alvo de mudanças, de acordo com as necessidades
que a aula nos for impondo. O PDA é uma estrutura perfeitamente móvel e
adaptável às situações menos esperadas, surgindo assim a necessidade de
aplicarmos um plano B. Bento (2003, p. 126) diz-nos que o PDA deve “libertarse de tentações de esquematismo, de formalismo e de rotina, assumindo-se
como estrutura da variabilidade, da dinâmica e do trabalho criativo do
professor”.
“Nesta aula continuamos a abordar os testes físicos do FITescolas. E desta
aula retiro alguns comportamentos que devo ter em atenção. Primeiro logo na
elaboração do plano de aula. Temos que ter em atenção que são alunos de 5º ano,
logo temos que perder mais tempo na explicação dos exercícios e além disto, não têm
as mesmas capacidades físicas de alunos de ensino secundário, por exemplo.
Inicialmente tínhamos planeado a conclusão dos testes FITescolas, e de seguida
alguns jogos pré-desportivos. No entanto rapidamente percebemos que seria
impossível concretizar tudo isto, tal como nos tinha avisado a professora Andreia.”
(Diário de Bordo 2, 17 de setembro a 21 de setembro)

Sem dúvida que a criação de um plano B, tendo em conta os mais
variados motivos, foi uma dificuldade difícil de ultrapassar.
“De seguida passamos para a realização do jogo do espelho e de exercícios de
velocidade de reação. Aqui o aspeto que devo retirar para as próximas aulas é a
utilização do espaço de aula disponível. Esta situação acabou por acontecer neste
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exercício e nos restantes. De facto, acabei por ter o pavilhão todo para mim, no
entanto, os alunos realizaram os exercícios muito próximos uns dos outros, tendo em
conta o espaço disponível. Por não me conseguir adaptar a este facto tive que gerir a
situação de alguns grupos de uma forma diferente. Tudo isto para dizer que é
importante tentarmos adaptar o nosso planeamento tendo em conta as condições
físicas favoráveis que tinha neste dia. É vantajoso para os alunos, porque a
interpretação e realização dos exercícios é feita de uma maneira mais percetível para
eles, e para mim também se torna benéfico pelo facto de conseguir fazer grupos de
trabalho mais pequenos, os alunos já não têm tantos condicionamentos (passível até
de ocorrer lesões) e conseguem estar mais em “contacto” com a atividade e com os
exercícios em causa.”
(Diário de Bordo 6, 16 de outubro a 19 de outubro)

Difícil porque a experiência não era muita e nem sequer pensava que, por
algum motivo, as coisas poderiam não correr como estavam inicialmente
propostas. Ia preparado para a aula e sabia o que tinha de fazer, mas não ia
preparado para eventuais problemas que poderiam surgir. O que me leva,
agora a concluir que não ia preparado para a aula a 100%. À medida que o
tempo foi avançando, fui percebendo que mais uma das características de um
bom professor é a sua capacidade de antecipar, adaptar e resolver problemas
da melhor forma possível e eficaz.
De facto, com o passar do tempo fui percebendo a importância da
criação de um plano B, no sentido de evitarmos constrangimentos durante a
aula e acelerarmos possíveis adaptações na fase da resolução do problema.
Daquilo que foram as minhas experiências ao longo deste ano, o plano B foi
importante, por exemplo no momento de adaptar a aula devido às condições
meteorológicas.
“Nesta aula acabei por não fazer o que tinha planeado devido à chuva. Estava
previsto mais um momento de avaliação de corrida de resistência, mas tal não
aconteceu. Assim sendo, a aula teve de ser dada no pavilhão, mas sem deixar a
corrida de resistência de lado. Os alunos acabaram por fazer 6 minutos de corrida
contínua, mais dois exercícios, em que exercitaram a noção de espaço e tempo.”
(Diário de Bordo 9, 5 de novembro a 9 de novembro)
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Quando a aula era realizada no espaço exterior, fui tendo a preocupação de
verificar se ia chover ou se a temperatura que se ia fazer sentir era passível de
se realizar a aula no exterior.
“Devido ao mau tempo, a aula teve de ser lecionada no ginásio central. No entanto,
apesar da mudança já ia preparado para esta eventualidade e consegui adaptar os
exercícios para um espaço mais pequeno.”
(Diário de Bordo 18, 21 de janeiro a 24 de janeiro)

Este plano B também foi sendo aprimorado e pensado tendo em conta, por
exemplo, o material disponível, no sentido em que não sabia se mais algum
professor iria precisar do mesmo material.
“Devido a experiências passadas, a preparação das aulas vai sendo cada vez mais
pensada ao pormenor e todos os detalhes são importantes. Neste caso, houve dois
aspetos essenciais que tive de ter em conta durante a preparação da aula. Primeiro o
espaço onde ia realizar a aula e segundo o número de bolas que tinha à minha
disposição. Em relação ao espaço de aula, e visto que o espaço exterior estava livre,
tinha planeado e pensado os exercícios tendo em conta o maior espaço disponível que
o exterior oferece. Visto que iria chover, tive que fazer uma ligeira adaptação
antecipada, utilizando um plano B dos exercícios inicialmente previstos, tendo em
conta o menor espaço que iria ter à minha disposição no ginásio central. Em relação
ao número de bolas, este será um problema que em princípio se manterá ao longo das
aulas e que me obriga a fazer outro tipo de escolhas e a adaptar os exercícios e a sua
organização, tendo em conta o número de bolas existente.”
(Diário de Bordo 29, 24 de abril a 26 de abril)

Felizmente, sempre tive o material necessário e este problema nunca se
verificou, mas foi sempre uma preocupação minha pensar em algumas
estratégias para combater alguma possível falta de material, como por
exemplo, bolas. Tudo isto era pensado antecipadamente, ou seja, com o
passar do tempo fui percebendo e elaborando mentalmente, vários planos B de
forma a colmatar alguma falha que pudesse surgir. No entanto, o plano B, não
é apenas um plano de reserva que já trazemos preparado de casa. O plano B
deve também surgir de forma espontânea e rápida durante o decorrer da
própria aula.
“Por último falar da mudança de planos durante a aula. Esta aula iria ser
dedicada na sua maioria à avaliação diagnóstica, mas rapidamente percebi o nível dos
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alunos, e não seria necessário estar mais tempo na avaliação. De facto, observei
alunos com muitas dificuldades, e seria uma perca de tempo estar a insistir com os
alunos num assunto que já estava observado. Assim sendo, optei por começar a
instruir os alunos já com algumas componentes críticas de algumas habilidades. Optei
também por começar a trabalhar a condição física mais cedo, pelo simples facto de
parecer que os alunos estavam muito “presos” de movimentos. E no voleibol, a
agilidade motora, flexibilidade e disponibilidade física é muito importante, e como tal,
decidi tentar passar essa imagem aos alunos. Com isto quero dizer que de um
momento para o outro temos que tomar decisões e temos que estar preparados para
tal. Nestes momentos a experiência é importante e levar alguma coisa preparada ou
anteciparmos possíveis erros é um aspeto importante e a ter em conta, na minha
evolução enquanto professor.”
(Diário de Bordo 4, 1 de outubro a 4 de outubro)

No caso de algum aluno faltar ou se lesionar durante a aula, é preciso termos
uma boa capacidade de reação para resolvermos rapidamente o problema.
Muitas vezes levava os exercícios preparados tendo em conta o número de
alunos que a turma tinha, mas alguns deles, por estarem a faltar, por não
realizarem a aula ou por se aleijarem durante a mesma, obrigou-me a adaptar
os exercícios e a criar rapidamente uma solução, uma adaptação de momento.
Este tipo de situações, apesar de só as poder verificar na aula, posso
perfeitamente tentar antecipá-las no momento de realização do PDA e pensar
numa ou mais soluções para eventuais percalços que possam surgir no
decorrer da aula. No entanto, apesar de haver a possibilidade de anteciparmos
muitos cenários, há aspetos que só no decorrer da aula é que nos deparamos
com eles. E nestes momentos essas adaptações têm de surgir rapidamente.
Nestas ocasiões, considero a experiência e o conhecimento fundamentais.
Através do conhecimento, conseguimos abranger uma maior quantidade de
soluções. Aliado à experiência de anos anteriores ou problemas idênticos, a
criação de uma solução ou de um plano B, surge de forma mais eficaz e rápida,
evitando desorganização e possíveis problemas que possam ter sido criados
por um plano B mal elaborado.
“Com esta aula concluo que: em primeiro lugar a importância de conhecermos e
estarmos mais à vontade nos diversos espaços, conhecendo como devemos
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ultrapassar as dificuldades de cada um, mas também como devemos beneficiar com
cada um deles e tirar partido dos aspetos bons que nos podem oferecer. E em
segundo lugar o benefício de trabalhar e preparar antecipadamente as aulas. Isto faz
com que consigamos prever qualquer problema que possa surgir e pensarmos com
tempo quais as melhores soluções para os devidos problemas.”
(Diário de Bordo 29, 24 de abril a 26 de abril)

Neste aspeto, sei que evoluí, principalmente neste último período, aliado
a um maior à vontade, serenidade e conhecimento nas modalidades
abordadas, que me ajudaram muitas vezes a resolver pequenos problemas de
gestão de turma em algumas fases das aulas. Também a experiência que fui
tendo nos outros períodos, foi servindo de exemplo.
“Tivemos também que modificar o nosso plano, uma vez que, chegamos à
conclusão que o exercício que tínhamos programado (“balão-volei”), não teria a
dinâmica desejada. Assim sendo, optamos pela realização do jogo dos 10 passes.
Apesar dos alunos já terem mentalmente presente aquilo que têm que fazer no jogo,
sentem ainda algumas dificuldades na sua execução, nomeadamente nos passes
bombeados e na desmarcação para um espaço vazio depois de fazer o passe. Como
ponto positivo temos algumas tentativas de execução do passe picado.”
(Diário de Bordo 6, 16 de outubro a 19 de outubro)

Mas este, ainda é um campo que ainda tenho que melhorar. Tentar conhecer e
envolver-me mais nas modalidades que vou abordar, pode ser uma solução,
nos momentos em que é preciso antecipar, adaptar e resolver problemas, no
fundo criar o plano B.
O último aspeto que realço neste capítulo, é o facto de que à medida
que o tempo foi passando e que o ano letivo avançava, e apesar da maior
exigência, o tempo que despendia para a realização dos planos era menor.
Fruto de um maior conhecimento dos alunos e da turma, o que me permitia
levar exercícios mais enquadrados com as suas dificuldades, visto que já os
conhecia.
Também o facto de ir conhecendo as características de todos os
espaços e o material disponível em cada um deles, permitia-me fazer um
estudo mais específico do tipo de exercícios a levar.
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“Ainda sobre este tema, chego à conclusão que tinha o plano um pouco denso,
em que os exercícios tinham várias variáveis. Para além disso, tinha planeado realizar
condição física no fim da aula, o que acabou por também não acontecer por falta de
tempo. Assim sendo, a grande conclusão que posso tirar, tendo em conta o nível que
a turma apresenta e o pouco conhecimento de cada aluno, é que não é necessário,
pelo menos nesta fase, trazer muitos exercícios, uma vez que o meu objetivo, é que os
alunos de uma forma simples e eficaz percebam os conteúdos que estamos a abordar
nas aulas. Ao trazer muitos exercícios ou muitos conteúdos para trabalhar, acabo por
querer avançar rapidamente no plano para o cumprir. E o objetivo não é esse. Nas
aulas quero que os alunos consigam perceber, interpretar e aplicar aquilo que são os
objetivos para cada aula e exercício, e não apenas passar tempo ou realizar muitos
exercícios, só porque vai parecer uma aula mais completa.”
(Diário de Bordo 5, 9 de outubro a 12 de outubro)

E por último, por me sentir mais confortável e preparado no que diz respeito à
própria planificação, ou seja, determinados procedimentos na realização do
plano, que com o passar do tempo foram feitos de forma mais rápida e
automática.

4.1.3. Realização do Ensino
4.1.3.1. Controlo e Gestão da Turma
Este era o primeiro grande desafio no qual pensava antes de iniciar o
EP. Como é que será a turma? Como é que a vou controlar? Que medidas vou
adotar para gerir bem os alunos? Será uma turma irrequieta a um nível que
ultrapasse os limites da boa educação? Estas eram algumas das perguntas
que me foram atormentando algum tempo antes de iniciar esta longa maratona.
Felizmente, com o passar do tempo, estas dúvidas, receios e incertezas foramse dissipando. Dissipando com o passar do tempo, das aulas, com o
conhecimento do contexto e da turma e a cada desafio que ia surgindo.
Numa primeira fase, nomeadamente na primeira aula, procurei transmitir
algumas das regras básicas e fundamentais relativamente à forma de estar nas
minhas aulas. Tendo em conta que era uma turma de 10º ano, nem todos se
conheciam visto que vinham de diferentes escolas e diferentes turmas, o que
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levava a que o nível de confiança entre os próprios alunos ainda não fosse
muito grande e a partir daqui o ruído ou qualquer comportamento menos
oportuno acontecesse com menos probabilidade. Este aspeto pode ser
encarado de forma negativa, visto que, na minha opinião, as nossas aulas
devem ser dinâmicas e interativas, e este desconhecimento entre eles poderia
levar a menos interação e a um clima calmo de mais. Com o passar do tempo,
fui concluindo que tive muita sorte com a turma que assumi, no aspeto
comportamental. Claro que há sempre momentos de mais descontração, e
também são precisos para manter um bom clima de aula, mas de uma forma
geral, esta foi uma turma que sempre me respeitou e que foi percebendo a
minha forma de estar e de trabalhar em contexto de aula.
Falando agora de uma forma mais concreta do que se foi passando
durante as aulas, houve alguns aspetos que deveriam ter merecido da minha
parte um pouco mais de cuidado e atenção, sabendo no entanto, que não eram
da minha total responsabilidade, mas sim dos alunos. No entanto cabia-me a
mim avisá-los e chamá-los à atenção da sua importância. O caso dos
constantes atrasos foi algo que se foi passando durante todo o ano, e isto
influenciava no controlo e gestão da aula.
“Para finalizar este dia, estive novamente com a minha turma. Foi uma aula
muito rápida e fiquei com a sensação de que os alunos gostaram. Foi mais um
momento para ficar a conhecer mais um pouco alguns alunos, fisicamente e também
alguns dos seus comportamentos que devo evitar serem repetidos nas minhas aulas,
nomeadamente os atrasos.”
(Diário de Bordo 2, 17 de setembro a 21 de setembro)

Por várias vezes fui tentando avisar a turma e determinados elementos para o
incumprimento de um dos parâmetros de avaliação que era a pontualidade.
Para além disso, estavam a faltar ao respeito ao professor e aos colegas que
chegavam a horas, na medida em que me forçava a repetir várias vezes o
mesmo assunto. Numa fase inicial esperava que a generalidade da turma
chegasse para dar início à aula. Nas primeiras aulas ainda não estavam bem
definidas as instalações, e até aqui fui dando alguma tolerância. Com esta
questão resolvida, já não havia desculpa possível, o que me levava a iniciar as
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aulas na maioria das vezes sem todos estarem presentes. Alguns aprenderam
com isso. No que diz respeito, por exemplo, à informação passada sobre
alguns objetivos específicos para a aula, na qual envolvia alguma revisão de
matéria abordada em aulas anteriores, o que levava a falta de conhecimento
posterior na realização dos testes teóricos. Ou até mesmo a não realização do
devido aquecimento, no caso, uma aula de ginástica, que levou a algumas
queixas musculares de uma aluna na realização de um movimento posterior
durante a aula. Eles foram aprendendo com os próprios erros, mas neste
aspeto penso que poderia ter sido mais incisivo e pensado em alguma solução
para que os atrasos diminuíssem.
Ainda abordando o controlo da turma, durante a própria aula deveria
tentar ser mais rápido e eficaz na transição e na posterior organização da
turma para um novo exercício.
“…em segundo lugar penso que o número elevado de exercícios também não
ajudou na organização da aula. O facto de ter de estar constantemente a parar a aula
para transmitir as informações necessárias, os alunos voltarem aos seus lugares,
começarem novamente os exercícios e voltar a organizar as equipas que não tinham
todos os elementos, penso que todas estas paragens foram um grande fator de
quebra de ritmo e de concentração dos alunos e também minha durante a aula.”
(Diário de Bordo 7, 24 de outubro a 26 de outubro)
“Para tentar colmatar estas falhas, tenho como soluções a adotar, planear
menos exercícios para aula, para não forçar tanto a paragem durante da mesma,
adotar mais o método da repetição e talvez aumentar o tempo dos exercícios, visto
que, o mais importante é a assimilação de movimentos, e a repetição é uma
estratégia, não adianta estar constantemente a trocar de exercício e passar para o
próximo, quando os alunos ainda mal tiveram em contacto com a bola e com as
movimentações pretendidas.”
(Diário de Bordo 7, 24 de outubro a 26 de outubro)

Mais à frente no relatório irei abordar o tema das rotinas, mas elas ajudam-nos
no controlo da aula e da turma. Com o avançar das UD, os alunos iam
percebendo a dinâmica das aulas e a sequência de exercícios que eram
realizados, e isso ajudava na transição dos exercícios. Um outro aspeto
importante é a forma como transmitimos a informação aos alunos. Eu tentava
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explicar o melhor que podia a tarefa a realizar e o que era importante,
acabando por perder algum tempo e reduzir o próprio ritmo da aula. Estes
momentos aconteciam de forma mais repetida quando introduzia algum
conteúdo novo. A turma relaxava de mais, o que levava a alguns momentos de
desconcentração no momento de iniciar nova tarefa, perdendo aqui um pouco
as “rédeas da aula”. Seria importante no futuro melhorar este aspeto. Ser mais
incisivo e resumido nas minhas ações, de forma a manter a turma concentrada
e focada na tarefa a realizar.
“Outro aspeto muito importante e que eu gosto especialmente de ver, e que eu
próprio aprecio, é o ritmo, dinâmica e interação da professora com os alunos e viceversa durante as aulas. Sem dúvida alguma, que na minha opinião estas
características que enumerei são pontos positivos e favoráveis para a aprendizagem
dos alunos. Considero ser uma forma que “chama” os alunos até à professora e a
partir daqui consegue chegar mais facilmente aos alunos. Os próprios alunos sentemse mais “próximos” do professor o que leva a uma melhor receção daquilo que têm
que aprender. Eles próprios vêm para a aula com mais disposição de aprender e com
mais dinâmica. Esta é uma das formas de estar nas aulas entre muitas possíveis. A
mim em particular, agrada-me.”
(Diário de Bordo 4, 1 de outubro a 4 de outubro)

Considero também o fator competitivo como um meio privilegiado para manter
a ordem em contexto de aula. Ao longo das aulas, e analisando a minha turma,
percebi que são alunos que aderem muito mais às tarefas, quando estas
envolvem o jogo ou a competição, do que quando estão a realizar situações
analíticas sem nenhuma pressão adicional a não ser a de melhorar o gesto
técnico. Pude reparar, e muitas vezes em conversa com eles, de que gostavam
da competição e concluí que os mantinha muito mais concentrados e
organizados quando inseria algum tipo de competição nas aulas.
Na minha opinião, e o que jogou a meu favor para manter a turma
sempre controlada, foi a amizade e a proximidade que fui construindo com
eles. Com este ano de estágio, percebi o quão importante é estarmos próximos
dos nossos alunos. Não me parece que o “regime militar” seja a forma mais
adequada de ajudar os alunos. Corrigir é importante, mas a forma como
comunicamos e emendamos os alunos, acaba por interferir na relação que
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vamos tendo com eles. Na minha opinião, um bom professor é aquele que
questiona o aluno, que se interessa por ele, e não aquele que o massacra e
que o único reforço que lhe dá é o negativo e a fórmula correta de executar
determinado movimento. Com esta forma de estar em contexto de aula, penso
que perdemos e afastamo-nos da turma, o que pode levar a um descontrolo ou
a comportamentos desviantes, ou até a um desinteresse pelas próprias aulas.
O controlo e a gestão da turma dependem muito da nossa forma de estar e de
ser, da forma como somos ríspidos e atentos, mas também da forma como
interagimos com eles, como tentamos ajudá-los, perceber as suas opiniões,
ouvi-los! Ao longo deste ano, e não sei se é bom ou mau, mas talvez tenha
sido eu a aprender mais com os meus alunos, do que eles comigo, a níveis
diferentes é claro, mas com eles percebi o quão é importante ouvi-los, no
fundo, eles são os nossos clientes, e qualquer cliente gosta de se sentir bem.
Para os fazer sentir bem, é importante ouvi-los e tentar perceber quais as
ideias deles, o que gostariam de fazer nas aulas, mas sempre mantendo as
dinâmicas de trabalho e responsabilidade. Com as entrevistas que fui fazendo
ao longo do ano, fui percebendo que os alunos gostam de assumir
responsabilidades, gostam de ser desafiados e autónomos. Tantas vezes nos
queixamos de turmas irrequietas e mal comportadas, mas, e se as
desafiássemos? Se lhes atribuirmos alguma oportunidade de se sentirem
responsáveis pela organização de alguma tarefa? No meu caso e na minha
turma, devido ao estudo de caso que desenvolvi, eles perceberam a dificuldade
que é gerir e controlar uma turma. Esta nunca foi uma turma problemática
nesse sentido, mas o bom clima de aprendizagem que fui implementando
durante o ano, o bom relacionamento que fui estabelecendo com cada um
deles e o próprio desafio que lhes propus de serem eles a apresentarem uma
parte da aula, ajudou nos pequenos momentos em que era necessária
organização.

4.1.3.2. Instrução Pedagógica e Feedback
Dos atributos que considero mais importantes num professor, a instrução
e o feedback situam-se como dois dos mais desafiantes e aqueles que, na
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minha opinião, envolvem algumas características pessoais de cada professor.
Em primeiro lugar, um bom poder de comunicação e instrução, faz-se notar
num professor através do seu à vontade em contexto de aula, do seu controlo
emocional, da sua forma de ser e estar, da bagagem de conhecimento que
transporta consigo e também das formas como procura transmitir a informação
a cada aluno, em particular, e à turma, em geral.
“Nesta aula dada pela professora chamou-me a atenção a capacidade e
facilidade que a professora tem em conseguir transmitir a informação e feedbacks
necessários aos alunos. Claro que toda a experiência ajuda e o facto de já não ser o
primeiro ano a trabalhar com esta turma é uma vantagem. No entanto todo a aparente
descontração, deverá ser um aspeto a que devo continuar atento, uma vez que se
torna uma vantagem, na comunicação entre aluno e professor.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)
“A começar desde logo pela explicação das componentes críticas dos gestos
técnicos pretendidos para os exercícios. De uma forma simples, prática, dinâmica e
interativa com os alunos, a professora conseguiu transmitir as informações
necessárias para que os diversos gestos técnicos fossem executados de uma forma
melhor, antes da realização do exercício pretendido. De facto, é uma prática a seguir
com mais atenção e tentar aplicar nas minhas aulas.”
(Diário de Bordo 4, 1 de outubro a 4 de outubro)

Tudo isto é algo que já faz parte da própria personalidade da pessoa e que na
minha opinião ajuda nos momentos de instrução e comunicação com os
alunos. “A instrução refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do
repertório do professor para transmitir informação diretamente relacionada com
os objetivos e os conteúdos do ensino” (Siedentop, 1991). Concluo isto,
observando alguns professores, colegas e fazendo uma introspeção daqui que
fui fazendo ao longo deste ano.
Claro que nem tudo advém do fator pessoal mas também daquilo que é
a tentativa de desenvolver algumas estratégias de modo a tornar a instrução
um aspeto de relevância e importância no momento de estarmos em frente aos
nossos alunos ou à frente de qualquer plateia. “Dela fazem parte todos os
comportamentos,

verbais

ou

não-verbais
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(e.g.,

exposição,

explicação,

demonstração, feedback, entre outras formas de comunicação, nomeadamente
não-verbal) que estão intimamente ligados aos objetivos da aprendizagem.”
(Rosado &Mesquita, 2011, p. 73). Ao longo de todo o processo ensinoaprendizagem a instrução e o feedback assumem um papel de relevância na
apresentação das tarefas/exercícios, na explicação e exemplificação, naquilo
que é a transmissão dos objetivos e finalidades de cada exercício, e também
na correção ou incentivo àquilo que foi o comportamento motor do aluno.
No que diz respeito à explicação e exemplificação, uma das estratégias
de apoio à instrução e que considero uma ferramenta riquíssima, que fui
utilizando ao longo de praticamente todo o ano foi a demonstração. “De facto, a
demonstração, em parceria com a exposição, assume no âmbito das atividades
desportivas um papel fundamental, na medida em que possibilita a visualização
por parte dos praticantes dos movimentos a efetuar.” (Rink, 1994; Darden,
1997, cit. Por Rosado &Mesquita, 2011, p. 96). Na minha opinião a
demonstração é um complemento perfeito à instrução, principalmente no
momento de introduzir novas situações de aprendizagem. Claro que é o
complemento perfeito, caso o professor tenha condições e capacidades para
demonstrar estas mesmas situações.
“Considero importante dar ao aluno uma imagem um pouco próxima da
realidade do gesto técnico que pretendemos que ele executa. No entanto, nem sempre
é possível devido à nossa menor aptidão para uma determinada modalidade. Uma
solução é recorrer ao vídeo, e mostrar-lhes de uma forma mais eficiente aquilo que
queremos que eles executem.”
(Diário de Bordo 20, 6 de fevereiro a 8 de fevereiro)

De uma forma geral, o aluno ao visualizar o professor consegue perceber e
executar o movimento de forma mais rápida e eficaz, do que apenas ouvindo
as componentes críticas ou palavras-chave. Por algum motivo se diz que uma
imagem vale mais do que mil palavras, e nas minhas aulas usei esta
ferramenta várias vezes. Numas modalidades com um nível de execução
melhor do que noutras, mas a minha ideia era dar aos alunos uma pequena
imagem visual daquilo que eram os movimentos a executar nos exercícios.
Ainda ligado um pouco à demonstração e à visualização, temos o recurso a
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algumas tecnologias, nomeadamente à visualização de alguns vídeos
selecionados por mim para mostrar aos alunos.
“Por fim referir que recorrer à visualização de um vídeo para mostrar a técnica
do salto, poderá facilitar mais rapidamente a aprendizagem dos alunos e que, com a
organização que tenho estipulado para as próximas aulas, e depois do que vi hoje na
aula, espero que aula seja mais rentável, organizada e que os alunos consigam
exercitar mais.”
(Diário de Bordo 9, 5 de novembro a 9 de novembro)
“Em relação à aula do 5º ano, ficou marcada pela sua fase inicial em que foi
mostrado aos alunos um vídeo de uma corrida de estafetas e em que lhes foram
relembradas algumas regras e informações sobre o posicionamento dos atletas e
como se desenrola a própria corrida.”
(Diário de Bordo 30, 2 e 3 de maio)

Exemplo disto, foi uma aula de basquetebol em que mostrei pequenos vídeos
aos alunos de forma a relembrar algumas regras e faltas, uma vez que, a
última aula já tinha ocorrido algumas semanas atrás e a turma estava a
cometer várias faltas. No entanto, não fui sempre eu a utilizar a demonstração
nas aulas. Várias foram as vezes em que pedi aos alunos para serem eles a
demonstrar aquilo que pretendia para os exercícios. Por vários motivos tomava
esta decisão: ou porque precisava de ajuda, principalmente em situações
táticas em que precisava de várias pessoas para demonstrar, ou porque sabia
que tinha alunos na turma que tinham contacto com a modalidade e que se
fossem eles a demonstrar teriam uma execução técnica melhor do que a
minha, e por último como forma de motivar os alunos, sentirem que são parte
essencial da aula, de que eu também preciso deles, que dou valor ao que
conseguem fazer e que estou atento àquilo que são as suas capacidades nas
diversas modalidades.
Uma outra forma de instrução e que considero muito importante é o
questionamento. “A sua utilização permite, entre outros aspetos, verificar o
grau de conhecimento que os alunos têm da informação transmitida,
desenvolver a capacidade de reflexão, solicitar apreciação, realizar o controlo
de aspetos de carácter organizativo, aumentar a frequência de interações entre
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o professor e o aluno, melhorar a motivação e o clima, a instrução, a gestão e a
disciplina nos diversos contextos.” (Vacca, 2006, cit. por Rosado &Mesquita,
2011, p. 101). Ao longo do ano, e por diversas vezes, usei o questionamento
como forma de interagir com os alunos, principalmente nos momentos de
introdução de novos conteúdos e também em momentos de correção de algum
gesto técnico ou tático. Este momento de questionar os alunos também foi feito
no final das aulas, com o objetivo de rever conteúdos que tinham sido
lecionados. Gosto de usar o questionamento por ser uma forma de interagir
com os alunos, “não dar tudo de mão beijada”, puxar pelo seu raciocínio, tudo
tem um porquê e uma lógica e ao questionar os alunos e levá-los no caminho
que pretendemos em quanto fazemos perguntas estamos a aumentar o
interesse deles e ajudá-los a perceberem o porquê de certos movimentos se
realizarem de uma maneira e não de outra. Com a experiência que tive, senti
que através do questionamento o aluno se sentia como uma parte integrante
de todo o processo ensino-aprendizagem. No momento de corrigir, questionava
o aluno e ia dando-lhe pequenas pistas que os ajudavam a perceber o que
havia a melhorar. O caso onde observei isto com maior incidência foi na UD de
ginástica de solo, em que o mais pequeno pormenor faz a diferença numa roda
bem executada, ou num rolamento à frente engrupado. Depois de ver executar
o aluno, detetava o erro, aproximava-me e comunicava com ele muitas vezes
através do questionamento, de forma a levá-lo a perceber o porquê de ter feito
mal ou porquê de ter colocado uma mão mais à frente da outra. “As
informações apropriadas conduzem o praticante à resposta correta, criando
progressivamente condições para que a performance permaneça mesmo na
ausência dessas informações” (Temprado, 1997, cit. por Rosado &Mesquita,
2011, p. 86). Através de um raciocínio bem estruturado e com um fio condutor
bem delineado o aluno ficava a perceber o porquê de ter feito mal e como teria
de fazer para executar melhor. Em alguns momentos foi curioso observar as
reações de alegria e muitas de espanto de alguns alunos, depois de
perceberem e raciocinarem de forma autónoma o que tinham feito
anteriormente e como teriam de executar o gesto técnico, após o
questionamento.
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Ainda em relação ao questionamento como forma de instrução durante a
aula, este permitiu-me também ver e analisar várias vezes a cultura desportiva
e o grau de conhecimento dos alunos. Foi também uma forma de desenvolver
com eles a reflexão, aumentar a motivação e também o clima da aula. Ao haver
uma maior interação professor-aluno permite estabelecer melhores pontes de
diálogo e desenvolver estratégias de comunicação e questionamento de forma
a levar os alunos à auto-reflexão. Com isto, os alunos vão-se apercebendo que
o professor não é um mero espectador das tarefas que estão a realizar,
aumentando o seu empenho e melhorando o próprio clima, tornando a aula
mais interessante.
Ligado também ao momento de instrução está o uso de palavras-chave.
Na minha opinião o uso de palavras-chave está muito ligado ao nosso
conhecimento em relação à matéria que estamos a abordar. Mas em relação a
isso, irei debruçar-me nos próximos parágrafos. Voltando ao uso das palavraschave, estas permitem transmitir aos alunos de forma mais rápida e objetiva
aquilo que queremos que eles percebam ou executem.
“Na parte inicial da aula, na técnica de corrida devo ser um pouco mais objetivo
na explicação de cada um dos exercícios. Usar palavras-chave ou frases-chave para
que os alunos entendam de uma maneira mais fácil quais os aspetos mais importantes
de cada um dos exercícios pedidos.”
(Diário de Bordo 18, 21 de janeiro a 24 de janeiro)

É importante terem conhecimento total, mas em certos momentos o uso de
palavras-chave permite resumir um conjunto de informação muito alargado e
que pode confundir o aluno. A forma como comunicamos com os alunos é
muito importante, mas o fundamental é que todos percebam a mensagem
transmitida e o recurso a palavras-chave ou até em certos momentos, o uso de
palavras mais recorrentes do dia-a-dia permite ganhar alguns segundos e não
perder a atenção do aluno. Não quero com isto dizer que se deve baixar o
nosso nível de linguagem com os alunos, de forma alguma. Mas o uso de
palavras-chave, principalmente associado às componentes críticas de um
determinado elemento, como forma de sintetizar os nossos momentos de
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instrução e feedback é um método interessante, para se utilizar no decorrer das
aulas.
Vários são os momentos de instrução e feedback. Durante o ano em
conjunto com os meus colegas e com a PC fomos observando as aulas de
cada um e observamos atentamente aquilo que são os momentos chave para
comunicar com os alunos. Exemplo disso é a importância da relação entre a
apresentação do exercício ou tarefa e o feedback emitido ao aluno, depois da
sua execução técnica ou tática. Mais importante do que transmitirmos tudo ao
aluno numa fase inicial, é essencial completar o nosso ciclo de feedback, ou
seja, o segundo deve completar o primeiro e servir de reforço para tentativas
seguintes, e se necessário, corrigir novamente. “O seu ciclo envolve uma chave
de ação que se inicia na observação, passa pelo feedback inicial, retoma a
observação para que o professor possa verificar se este teve o efeito
pretendido para, se necessário, diagnosticar e prescrever novamente” (Rosado
&Mesquita, 2011, p. 75).
Estas situações que foram acontecendo ao longo de todo o ano levaramme a refletir por várias vezes sobre alguns aspetos a ter em conta no momento
de dar algum feedback. A importância de observarmos atentamente os nossos
alunos e de termos “olho clínico”, foi um deles. Quero dizer com isto que, o
professor deve olhar para o aluno e para a sua execução técnica, não apenas
com o objetivo de lhe dizer se executou bem ou mal, mas com a intenção de
detetar e perceber os pequenos erros ou detalhes que levaram a uma fraca ou
boa execução do aluno, para depois de seguida ter capacidade argumentativa
para explicar como deveria ter feito para evitar o erro, ou como deverá executar
a próxima tentativa na perspetiva de atingir um nível mais elevado de
desempenho. Na minha opinião este “olho clínico” vai-se treinando, e surge a
partir do interesse que o professor tenha em que os seus alunos evoluam para
patamares superiores. Esta evolução não acontece se o professor não se
mostrar interessado, não tiver uma boa capacidade de análise e observação,
se estiver apenas preocupado com a organização da aula, controlo da turma ou
transmissão de tarefas unicamente para ocupar os alunos (apesar de serem
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ligadas à modalidade que estão a abordar). No meu caso, este é um aspeto
que terá de continuar a sofrer uma grande evolução ao longo dos próximos
anos. Penso que de uma forma geral, o professor estagiário numa fase inicial
preocupa-se pouco com isso e está mais atento ao controlo da aula e à
organização para que nada corra mal. Este ano aconteceu-me isso,
principalmente no primeiro período em que o objetivo era cumprir o que tinha
planeado e manter a organização.
“Nesta fase inicial a experiência em contexto de aula não é muita, e estamos
mais preocupados com o planeamento e execução da mesma, mas penso que a forma
como comunicamos com os alunos, como exemplificamos os exercícios e uma
“presença” positiva na aula, são aspetos muito importantes para o melhor
desempenho dos alunos.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)

Verificava e corrigia os alunos, isso esteve sempre presente, mas não com a
profundidade e objetividade que comecei a ter, com o decorrer do ano. A
confiança vai aumentando e as preocupações vão sendo outras. Fui-me
sentindo mais à vontade e olhava para a execução dos alunos de outra forma,
mais comprometida, no sentido de detetar e chegar ao detalhe naquilo que
eram as componentes críticas transmitidas aos alunos. De uma forma natural,
com este maior à vontade e com a procura do detalhe, a qualidade da instrução
e do feedback melhoram. Deixamos de dar instruções “vulgares” ou de
motivação ou negação, que servem perfeitamente para todas modalidades, e
começamos a transmitir informação mais criteriosa e mais objetiva, de acordo
com os nossos objetivos para a tarefa.
Também associada à instrução e à nossa capacidade de observação,
está o conhecimento. “Uma das maiores lacunas na qualificação do feedback
situa-se na dificuldade de os agentes de ensino diagnosticarem as
insuficiências dos praticantes, não raramente derivada da falta de domínio do
conteúdo” (Rosado e Mesquita, 2011, p. 83). Antes de iniciar este ano de
estágio tinha o conhecimento, como sendo a base de um bom professor, e que
todas as outras características se desenvolviam a partir do conhecimento. O
ano de estágio acabou e chego ao fim mantendo a opinião que tinha
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inicialmente, mas com um pouco de menos fulgor, acreditando que todas as
características são importantes e todas elas estão interligadas. Mas voltando
ao conhecimento, este é essencial no momento da instrução e do feedback.
Sem ele, a nossa capacidade de argumentar, de transmitir informação de forma
correta e pormenorizada e a nossa autoconfiança baixam claramente. “A
eficácia do processo de ensino-aprendizagem depende da capacidade de
conciliar o conhecimento específico com as estratégias de ensino e o recurso a
técnicas específicas de apresentação dos conteúdos.” (Harari et al., 1995 cit.
por Rosado &Mesquita, 2011, pp. 74, 75). As nossas intervenções dependem
muito da nossa bagagem de conhecimento ou falta dela. No entanto há outro
fator a ter em conta no momento de falar de instrução e conhecimento: as
nossas experiências passadas, e eu senti isso na pele nomeadamente no
terceiro período. A nossa experiência em alguma modalidade, pode-nos ajudar,
mas curiosamente pode-nos levar para um caminho que não é o pretendido.
Quando não tinha tanta à vontade em algumas modalidades, estudava os
conteúdos e aquilo que era fundamental e importante para as aulas, sendo a
minha instrução talvez um pouco mais demorada de modo a tentar ser o mais
correto possível. Até aqui nada de especial. No entanto, a nossa experiência,
pode-nos trair. Ao termos um conhecimento mais aprofundado a nossa
capacidade de instrução, comunicação, e argumentação com os alunos podese alterar, chegando a níveis exagerados. Isto porque, ao estarmos mais à
vontade com a modalidade e com um maior conhecimento leva-nos
inconscientemente a pensar que os alunos conseguem acompanhar o nosso
ritmo e perceber tudo aquilo que lhes queremos transmitir. Como temos um
maior conhecimento, temos tendência a falar mais rápido, usar termos e
palavras-chave relacionados com essa modalidade em específico, e tendência
também a querer acelerar um pouco o ritmo das conversas e das próprias
execuções dos alunos, por pensarmos que aquilo é de fácil execução. De facto,
para nós e para quem está inserido nas modalidades é, mas para os alunos
isso já não acontece. Eu pude ter essa experiência no terceiro período com a
UD de futebol. Por ter mais confiança nesta modalidade, levou-me numa fase
inicial a exigir um nível demasiado alto à maioria dos alunos, tanto a nível
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prático, como a nível de instrução e feedback com a turma. Foi importante
passar por esta experiência, percebi a necessidade de pararmos para observar
o contexto e analisar o que se está a passar. É importante usarmos o nosso
conhecimento como forma de atrair os alunos e arranjar métodos mais
aperfeiçoados. E não usar o conhecimento como desvantagem. Enquanto
professor, não tiro partido nenhum dos alunos ao estar a falar com eles um tipo
de linguagem que pouco lhes diz e que ainda não têm capacidade para
perceberem. O nosso nível de instrução varia de acordo com o escalão etário
que se encontra à nossa à frente, mas também é importante que os alunos
percebam a informação que lhes queremos passar.
“Fiquei também com a sensação de que os alunos interiorizaram a mensagem
que lhes queríamos transmitir. No entanto penso que esta transmissão de informação
importante deve ser transmitida de uma forma mais clara e precisa, pelo menos da
minha parte.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)

A instrução e o feedback são utilizados durante toda a aula, mas podem
ser usados de formas diferentes consoante a parte da aula em que nos
encontramos, parte inicial, fundamental ou final. “Um primeiro critério de
qualificação

de

exposições

cruza-se

com

os

critérios

de

gestão,

nomeadamente do tempo de sessão, enfatizando-se a necessidade de
realização de preleções sucintas e focadas sobre os objetivos da sessão, sobre
os aspetos relevantes da informação, disponibilizando mais tempo para a
atividade física e possibilitando uma compreensão mais perfeita da
informação.” (Rosado &Mesquita, 2011, p. 94). Em relação à fundamental já fui
falando ao longo do capítulo, mas na parte inicial é importante manter o foco e
atenção, realizar uma preleção com informação incisiva do que se vai trabalhar
na aula, objetiva e rigorosa, de forma a não se perder muito tempo para a parte
fundamental da aula. Nesta parte inicial é também importante explicarmos o
porquê de exercitarmos determinado conteúdo. “Estudando de forma
multidimensional a informação fornecida no início da sessão, concluem que os
professores apresentam informação com o fim de apresentar os objetivos, o
contexto, os conteúdos, as tarefas, e de verificar os conhecimentos.” (Rosado
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et. al, 2008, cit. por Rosado &Mesquita, 2011, p. 77). Cheguei a todas estas
conclusões por ter cometido alguns erros durante várias aulas ao longo do ano.
Devido aos constantes atrasos de uma larga maioria da turma, acabava muitas
vezes por não falar com eles sobre quais eram os objetivos para a aula, e só
posteriormente é que lhes comunicava o que iriamos trabalhar. Na minha
opinião, e visualizando algumas das aulas dos meus colegas de núcleo,
esperavam que todos estivessem presentes para lhes fazerem uma ligeira
introdução do que iria acontecer na aula. Eu não queria que os alunos que
chegavam a horas fossem prejudicados pelos atrasos dos colegas, e fazia a
palestra inicial apenas para os que chegavam a horas. Nesta fase, não
considero esta decisão totalmente positiva, uma vez que considero importante
que os alunos cheguem ao local da aula e ouçam o professor com calma e
atenção. Ao chegarem atrasados e já com a aula a decorrer, vinham agitados e
rapidamente ter comigo, o que levava a alguma perturbação nos momentos
iniciais da aula.
Em relação à parte final da aula, o momento de reunião, instrução e
transmissão de informações sobre a presente aula e a próxima, já era feita de
forma correta e que eu achava a mais apropriada. Conversávamos sobre os
aspetos positivos e negativos da aula e fazíamos uma ligeira reflexão sobre o
que tinha sido feito e aprendido. Nestes momentos era importante dar a palavra
à turma, servindo eu apenas de mediador da conversa. Eram momentos mais
calmos, que permitia a cada um fazer uma introspeção daquilo que foi feito.
Estes momentos de conversa e reflexão final com a turma, era realizado com
maior vigor e interesse na turma do 5º ano. Toda a turma sentava-se na
bancada e no final da aula, refletíamos sobre os objetivos da aula e sobre as
componentes críticas ou aspetos importantes que tinham sido introduzidos ou
exercitados. Com este momento de reflexão, fazíamos uma revisão daquilo que
tinha sido falado durante a aula e permitia aos alunos saírem da aula com os
conteúdos devidamente organizados e sistematizados mentalmente.
O momento de dialogar com os alunos é das situações mais importantes
em contexto de aula, e a nossa qualidade de instruir os alunos é refletida
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depois na prática quando o aluno executa o que pretendemos. O que concluo
no final deste ano de estágio é que a instrução e o feedback são muito
importantes,

mas

também

são

ferramentas

que

requerem

muito

aperfeiçoamento. “A clareza da informação e o fornecimento de feedback
apropriado foram descritos como essenciais na eficácia do ensino” (Werner e
Rink, 1987, cit. por Rosado &Mesquita, 2011, p. 74). A capacidade de uma
turma evoluir depende muito da interpretação que os alunos fazem da instrução
do professor. No meu caso, onde tenho mais a melhorar é na primeira fase de
instrução, onde explico o objetivo do exercício e o que é importante para o
realizarem da melhor maneira. Talvez por nervosismo, ansiedade ou por ser
um momento em que estou a passar uma mensagem importante à turma, fico
com a ideia que ainda não a transmito da melhor forma. No entanto, a fase
seguinte de observação e novo feedback ao aluno sinto que consigo passar a
mensagem correta. Aproximo-me do aluno e o diálogo decorre de forma
natural. Acredito também que a maioria das nossas intervenções devem ser
acompanhadas de estímulos motivacionais.
“Em primeiro lugar reparei num feedback motivador e desafiante para um
aluno, emitido pela professora Andreia. A reação desse aluno foi extremamente
positiva. O que me leva a pensar que este tipo de intervenções são fundamentais nas
nossas aulas. Nem todos os alunos precisam, mas alguns sentem essa necessidade,
de se sentirem “observados” por nós, e de perceberem que estamos atentos a eles.
Naturalmente que isto não pode acontecer sempre, nem durante toda a aula, mas
espontaneamente e dito no momento certo, os alunos gostam de sentir desafiados e
torna a aula mais rica e interessante.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)

Apercebi-me com as minhas aulas e com as aulas dos meus colegas que os
alunos gostam de ser reconhecidos pelo seu trabalho e recompensados, nem
que seja com um simples gesto, toque ou palavra de motivação.
Relacionado com o que fui destacando acima sobre algumas das minhas
dificuldades no momento de instruir, estas estão também relacionadas com o
próprio controlo da turma. No momento de instrução é importante os alunos
estarem atentos e ouvirem concentrados o professor. Na minha turma tive
algumas dificuldades em impor esse respeito necessário no momento de falar
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com eles. Há situações que o próprio contexto da aula não ajuda, por exemplo
o facto de a aula ser no exterior deixa os alunos um pouco mais desatentos e
irrequietos, ou o facto de ter aula às 17h35 na sexta-feira, em que alguns
alunos apresentavam, em certos momentos, menor predisposição para ouvir
tudo aquilo que eu tinha para dizer. É certo que cabe ao professor encontrar
estratégias para contrariar as dificuldades e formas de ser mais atrativo no
momento de falar com os alunos, e de facto nem tudo foi mau até porque com
o desenrolar das aulas fui-me mostrando mais tranquilo e a instrução era feita
de forma natural. Mas também há situações que o professor, por mais que
queira, não consegue controlar, tal como fui mencionando acima. Assim, é
importante ajustar a nossa instrução e o nosso feedback no sentido de atrair a
atenção dos alunos. Estratégias como alterações do tom de voz ou volume
podem ser usados, ou simples modificações corporais da minha parte podem
ajudar no momento de concentrar a turma para o momento de comunicar com
os alunos.
Concluindo um pouco a temática da instrução e do feedback, importa
referir também que o feedback deve ser utilizado no sítio e nos momentos mais
oportunos. É importante em certos momentos observar o aluno e perceber o
que se passa com ele. Falar e perceber como se sente ou se podemos ajudar
em alguma coisa. Em certos momentos, os alunos vêm desanimados porque
receberam algum teste e a nota não foi a esperada, ou então houve algum
teste antes da nossa aula e a turma ainda vem com aquela agitação habitual
de quem acabou de sair de uma prova. Nestes momentos é importante adaptar
a nossa instrução e feedback, e ir conduzindo a aula e os temas em discussão
para o que verdadeiramente importa. Ao longo do ano aconteceu isto algumas
vezes e a minha turma chegava à aula ainda sobre o efeito do teste. Nestas
alturas foi importante falar por breves segundos com eles, saber como correu e
aos poucos ir levando o tema de conversa para o que importava
verdadeiramente.
Durante a própria aula, principalmente em aulas dedicadas à avaliação
diagnóstica e sumativa, os momentos de feedback eram mais espaçados no
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tempo. No entanto, mesmo em aulas em que o objetivo era a exercitação,
houve algumas em que deixava os alunos com um pouco mais de autonomia
nas tarefas, para de seguida parar e ir falando com eles, perceber e pensar no
que fizeram bem ou mal. É importante não estar constantemente a parar a aula
para dar feedback, apesar de isso acontecer, penso eu, numa fase inicial da
carreira de um professor em que a nossa vontade quando vimos alguma coisa
mal feita é parar de imediato e chamar a atenção. Penso que, com o passar
dos anos vamos amadurecendo e vamos anotando mentalmente aquilo que é
importante mais tarde falar com os alunos, num momento de pausa. Nesses
momentos de pausa devemos tentar absorver o máximo de informação
possível dos alunos e do seu desempenho para depois refletirmos em conjunto
sobre as suas ações.
Chego ao fim deste ano e concluo que a instrução e o feedback são das
ferramentas mais importantes e das mais valiosas que o professor transporta
consigo e devem andar sempre em conjunto com a relação pedagógica que
criamos com os alunos, adequando sempre que possível ao presente, ao
contexto, a cada momento, a cada turma e a cada aluno.

4.1.3.3. Introdução a uma Nova Unidade Didática vs Rotinas
Por serem momentos marcantes do meu ano de estágio, decidi refletir e
comentar estes dois aspetos aqui no relatório. O facto de os juntar no mesmo
capítulo surge pelo facto dos dois poderem entrar em rota de colisão em
determinados momentos do ano.
Introduzir uma nova UD, trouxe-me ao longo de todo o ano, um certo
desconforto e alguma ansiedade.
“A primeira aula de cada unidade didática, considero ser das aulas em que me
sinto mais angustiado e nervoso. O facto de nunca ter abordado determinada
modalidade leva-me a pensar em todos os pormenores e em qualquer erro que possa
acontecer de uma forma ainda mais detalhada. Isto não é um defeito, no entanto, é
interessante perceber depois, que com o decorrer da aula, todo o nervosismo inicial
acaba por passar ao lado, e esta primeira aula, acaba por ser mais uma no meio de
tantas outras.”
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(Diário de Bordo 16, 3 e 4 de janeiro)
“Como já tinha relatado no último diário de bordo, na introdução de cada unidade
didática, sinto um pouco de nervosismo e ansiedade. Apesar de serem os mesmos
alunos e o mesmo espaço, o contexto é diferente, o posicionamento dos materiais
base para a modalidade é diferente, e até a nossa organização dos alunos para as
aulas é diferente. Apesar da nossa preparação antecipada para que tudo corra bem,
há sempre aspetos que falham durante a aula. Ou o ritmo é menor, porque os próprios
alunos ainda não estão habituados a novas organizações, ou até eu, que me posso
esquecer de transmitir alguma informação importante para um determinado exercício.
Esta é uma característica minha, acabo por inicialmente ficar um pouco ansioso e
deixo que isso se reflita nas minhas ações. Devo tentar começar a ter um maior
controlo sobre mim e preparar-me ainda melhor para as aulas.”
(Diário de Bordo 17, 16 janeiro a 18 de janeiro)

Não conhecia o nível a turma nas modalidades, mudança de espaços e
organização de aula, mudança de matérias, ou até mesmo o meu próprio
desempenho, me fazia sentir um pouco nervoso para perceber em que nível
me encontrava na lecionação de determinada modalidade. Tudo isto era
sinónimo de mudança e de alteração de rotinas. Rotinas estas que me
deixavam confortável e na minha zona de segurança. Isto porque eu e a turma
íamo-nos adaptando ao espaço e ao tipo de organização necessária para a
aula, por exemplo em basquetebol a organização de 4 meios-campos, ou na
ginástica de solo a disposição de 3 grupos de colchões para os 3 diferentes
níveis. No entanto, as rotinas não eram apenas associadas à organização do
material ou do espaço de aula. Tanto eu como os alunos, habituávamo-nos a
um determinado planeamento de aula. Por exemplo, no futsal a turma sabia
que numa fase inicial das aulas havia sempre um tempo dedicado para a
exercitação do passe, receção e condução de bola. Ou no atletismo, em que a
técnica de corrida esteve sempre presente. Os alunos habituam-se a este tipo
de situações e com o desenrolar das aulas, estas dinâmicas iam sendo
consolidadas.
“Em relação às rotinas considero-as cada vez mais importantes em ambiente de aula.
Apesar de serem exercícios diferentes e sequências de gestos técnicos diferentes, o
ritmo da aula foi sempre bom. Os alunos não se dispersaram e estiveram sempre
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entrosados nas tarefas. É importante, ao longo de uma unidade didática, manter uma
estrutura e organização semelhantes durante todas as aulas. Facilita a organização
dos alunos, da aula, melhor dinâmica e alunos mais concentrados.”
(Diário de Bordo 21, 13 fevereiro a 15 de fevereiro)

Até na exercitação dos gestos técnicos os alunos vão ganhando confiança e
ritmo de treino. Nas aulas de ginástica de solo, por exemplo, os alunos já
sabiam antecipadamente que as últimas aulas iam ser de exercitação, porque
já o estavam a fazer a algumas aulas consecutivas. No entanto, uma grande
parte destas rotinas são quebradas quando damos início a uma nova UD. Volta
a ser necessário, que os alunos se habituem a um tipo de distribuição diferente
pelo espaço de aula, e novas situações de trabalho têm de ser impostas. Este
tipo de situações, são naturais de acontecerem ao longo do ano. Na minha
opinião, uma vantagem aquando da introdução de uma nova modalidade é o
conhecimento do professor sobre o espaço onde irá decorrer a aula. Pude
verificar isto com a ajuda da nossa PC. Foram várias as vezes que nos
aconselhou na fase de introduzir uma nova modalidade, sobre a melhor forma
de abordar e organizar a turma, consoante o espaço que nos era destinado.
Isto devido a uma vasta experiência e muitas aulas lecionadas naquela escola,
ajudam no momento de tomar as melhores decisões.
Nesta fase de reflexão sobre o confronto entre estes dois temas, penso
que um dos aspetos que devem ser analisados é o facto de abordarmos
modalidades individuais e coletivas. Por exemplo, na abordagem às
modalidades coletivas, apesar de todas elas serem diferentes (voleibol,
basquetebol e futsal), acabavam por ser muito semelhantes no que diz respeito
à planificação e organização da aula. Nas minhas aulas, a abordagem nestas
três modalidades foi muito idêntica. Em quase todas as aulas eram
introduzidos, um conteúdo técnico e um tático. E mesmo na planificação da
aula, os alunos estavam mais em contacto com a bola, realizavam mais
exercícios analíticos, ligados à técnica individual de cada modalidade, para
depois numa fase mais avançada da aula, passar para algum aspeto tático, ou
realização de situação de jogo. Tudo isto foram rotinas que fui estabelecendo e
que me ajudaram ao longo do ano, principalmente na poupança de tempo em
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planear e estruturar as aulas. E penso que os próprios alunos, sem se
aperceberem disso durante as aulas, já se organizavam e já identificavam os
vários momentos das aulas. O mesmo acontecia em contexto de modalidades
individuais. De forma muito resumida e rápida, a abordagem às modalidades
individuais consistia na introdução a cada gesto técnico pretendido, com a
abordagem a vários exercícios de progressão para esse mesmo gesto, para de
seguida exercitar o maior número de vezes possível. Isto foi recorrente em
todas as modalidades individuais. Desta forma, e se analisarmos o confronto
entre estes dois aspetos de acordo com o que acabei de referir ao longo deste
parágrafo, a introdução de uma nova modalidade, seja ela coletiva ou
individual, acaba por trazer algumas rotinas associadas a outras modalidades,
o que se torna positivo no momento de iniciar uma nova abordagem, numa
outra modalidade. Um exemplo de tudo isto e fazendo uma análise mais
profunda às aulas, são alguns dos exercícios que trouxe para aulas. Apesar de
serem modalidades diferentes, a estrutura, organização e dinâmica dos
próprios exercícios era muito semelhante, ou igual até em certos momentos.
Caso por exemplo do exercício da bola ao capitão, do jogo holandês ou a
realização de circuitos técnicos. Nestes casos, os alunos já conheciam os
exercícios e o seu objetivo. No final todos beneficiávamos, principalmente no
tempo que ia ser despendido na explicação, possível exemplificação do
exercício e do seu objetivo. Mais uma vez, se prova que algumas rotinas se
vão mantendo apesar das modalidades serem diferentes, o que beneficia o
rendimento da turma durante a aula.
Ainda dentro daquilo que são as rotinas que vamos estabelecendo ao
longo das UD, surgem as rotações entre espaços. Considero importante fazer
esta ligação entre a rotação dos espaços e a criação de rotinas uma vez que,
por várias vezes lecionei aulas de algumas modalidades, muito dispersas no
tempo. Por exemplo, a minha UD de basquetebol foi introduzida, lecionei 3
blocos de 50 minutos e só passado um mês é que a turma voltou a ter novo
contacto com a modalidade, devido à impossibilidade de dar basquetebol nos
espaços que me eram destinados, naquelas rotações. Nestes casos, a turma
não consegue criar e desenvolver da melhor forma hábitos e rotinas de
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trabalho, porque as aulas são lecionadas num espaço temporal demasiado
longo. Isto faz com que, no momento de voltar a abordar a UD, seja necessário
voltar a exercitar alguns gestos técnicos que já estariam mais consolidados
caso os alunos não fossem forçados a um intervalo tão grande daquela
modalidade. Com grandes intervalos de tempo, é natural que o aluno perca
algum encadeamento de um determinado gesto técnico ou se esqueça de
alguma componente crítica importante para a correta realização. Desta forma
torna-se necessário voltar a rever, nem que seja por breves momentos ou
minutos, aquilo que já foi abordado anteriormente.
Quando as aulas são lecionadas de forma a que não haja grandes
interrupções de outras modalidades, a turma ganha rotinas, levando a uma
maior concentração e empenho, visto que já sabem e identificam as diversas
zonas e distribuição no espaço de aula e estão por dentro daquilo que é o
planeamento base, para todas as aulas.
“Com o treino e com a experiência vamos ganhando algumas rotinas e formas
diferentes de atuar. Formas estas, que vão sendo melhoradas e que levam os alunos
para melhores caminhos de perceção sobre as matérias abordadas. Esta unidade
didática tem sido o exemplo disso mesmo. Com o passar das aulas as rotinas de
aprendizagem vão-se ganhando e eu próprio consigo transmitir uma mensagem mais
coerente daquilo que quero para os meus alunos.”
(Diário de Bordo 26, 20 de março a 22 de março)

Exemplo do anteriormente referido, foi a minha UD de futsal. Devido a uma boa
distribuição das aulas e sem grandes espaços temporais a interferirem na UD,
a turma teve diversas aulas de forma praticamente consecutiva, o que ajudava
na rápida organização, distribuição de grupos de trabalho e perceção dos
alunos sobre os conteúdos que íamos trabalhar. Por exemplo, a situação de
jogo reservada para a parte final da aula, era um momento importante da aula
e que os alunos já sabiam que iam ter direito a esse momento. Com este tipo
de rotinas ganhava tempo, a organizar e distribuir os alunos. Com tudo isto
percebi mais uma vez, o quão é importante realizar uma boa planificação
anual, de forma a evitar possíveis constrangimentos de aulas abordadas num
espaço de tempo demasiado longo. Também não quero com isto dizer que
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concordo em abordar todas as aulas das UD seguidas, pois considero este
aspeto, demasiado fatigador mentalmente para os alunos. Nem todos
gostamos do mesmo e há alunos que não admiram tanto a UD que está a ser
abordada, e é importante que estes alunos continuem motivados para aulas.
Caso as aulas de uma UD fossem todas seguidas e um aluno não gostasse da
modalidade em questão, este iria começar a desmotivar e o seu rendimento
não seria o melhor. Às vezes nem sempre se torna possível, mas é importante
encontrar um ponto de equilíbrio.
Eu senti alguma dificuldade numa fase inicial do ano, em relação a tudo
isto. Nesta fase final, já conseguia perceber melhor o que é que cada espaço
me poderia oferecer e o que é que eu poderia retirar dele, de forma a
consolidar o mais rapidamente possível algumas rotinas de trabalho. Assim,
concluo referindo que as rotinas são importantes, mas também não nos
devemos agarrar muito a elas. Levam-nos para situações de conforto que
podem ser perigosas, levando ao relaxamento em demasia. Concluo também
que o momento de introduzir uma nova modalidade é uma situação de grande
responsabilidade. É nestes momentos que temos de partilhar com os alunos
várias informações cruciais para as restantes aulas e é também nestes
momentos que devemos começar a estabelecer regras, limites e métodos de
organização mais importantes, tendo em conta aquilo que queremos levar para
as próximas aulas. Também conhecer o espaço de aula é fundamental numa
fase inicial, de forma a perceber quais são as melhores estratégias a adotar
para as diversas situações de aprendizagem que queremos levar para as
aulas.
“Daqui concluo que a experiência é muito importante, e passarmos pelo menos
uma vez pelo maior número de experiências é cada vez mais importante, no sentido
de nos prepararmos para futuros acontecimentos, em outros contextos.”
(Diário de Bordo 17, 16 de janeiro a 18 de janeiro)

4.1.3.4. Grupos de Trabalho: Escolha Minha ou dos Alunos?
A escolha dos grupos de trabalho foi uma tarefa que se tornou menos
complexa com o avançar do tempo. Na minha opinião, a divisão da turma em
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grupos de trabalho é uma parte muito importante da aula, tentando sempre que
possível, ter em conta o equilíbrio dos grupos, através do seu nível de
desempenho. No entanto, esta divisão nem sempre foi fácil de realizar,
principalmente nas primeiras semanas.
“Na minha turma já o comecei a fazer esta semana, no entanto, na turma
partilhada é algo que devemos ter em atenção. Devemos ter atenção porque nem
todos os alunos estão ao mesmo nível motor e de compreensão dos exercícios, e
nesta fase, alguns dos alunos apresentam um desenvolvimento físico mais acentuado
em relação a outros. E este deve ser um aspeto a ter em conta na preparação das
aulas e na elaboração dos grupos de trabalho, de modo a que não seja a parte física a
fazer a grande diferença entre os alunos e entre o seu desempenho nas aulas.”
(Diário de Bordo 5, 9 de outubro a 12 de outubro)

Não conhecia os alunos e muito menos o seu nível técnico e tático. Optava
então por deixá-los fazer os grupos, fossem eles para exercícios de exercitação
de algum aspeto técnico ou para situação de jogo. Esta forma de seleção de
grupos, nem sempre era feita com o melhor critério tendo em conta as
capacidades dos alunos, o que me obrigava a fazer pequenas alterações e
ajustes durante os exercícios.
“Devido à falta de conhecimento dos alunos acabei por deixá-los fazer os
grupos à sua vontade. O que resultou na realização de equipas por “amizades”. O que
em várias ocasiões pode levar à brincadeira e à distração. Mais uma vez torna-se
importante evitar estes comportamentos, fazendo as equipas de modo a que este tipo
de junções não aconteça.”
(Diário de Bordo 5, 9 de outubro a 12 de outubro)

Com o avançar do ano, fui conhecendo todos os alunos e comecei a ser
eu a escolher antecipadamente os grupos de trabalho.
“A partir daqui posso falar também da organização dos alunos durante esta
aula. O tempo perdido durante a aula, na realização de grupos é grande, e é tempo
importante para a concretização dos objetivos inicialmente pretendidos. Assim sendo,
se os grupos já estiverem definidos antecipadamente, a aula avança de forma mais
fluida, não há tantas paragens, o tempo de exercitação é maior e a organização no
espaço de aula também é melhor. Por isso, este é um aspeto que devo começar a
realizar nas próximas aulas.”
(Diário de Bordo 5, 9 de outubro a 12 de outubro)
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“Destaco logo de início a organização antecipada dos grupos de trabalho para
a avaliação (rapazes com rapazes e raparigas com raparigas). Facilitou-lhe o trabalho
em vários aspetos: não precisou de tanto tempo para a avaliação, e os alunos jogaram
com colegas com um nível de jogo aproximado. Este foi um tipo de seleção, e talvez o
mais indicado nesta fase, uma vez que ainda não conhece bem os alunos. De facto
este tema da separação dos alunos por níveis, é um tema que traz alguma discussão,
mas penso que no nosso contexto e na fase em que estamos é o mais indicado,
favorecendo-nos a nós professores, pelo facto de conseguirmos manter a aula mais
organizada, e facilitando também a aprendizagem dos alunos, não prejudicando o
desenvolvimento dos melhores, e não tornar uma missão impossível a aprendizagem
de novos conteúdos aos alunos menos bons.”
(Diário de Bordo 5, 9 de outubro a 12 de outubro)

O facto de trazer os grupos previamente preparados trazia-me algumas
vantagens, entre elas, grupos mais homogéneos e tempo de aula que não era
necessário perder para a escolha dos grupos. Além disso, e tendo em conta o
contexto de turma, eram os próprios alunos a pedirem-me para ser eu a
elaborar os grupos, por terem algum receio de não o fazerem de forma
equilibrada.
Mais uma vez, as aulas foram avançando, as semanas sucediam-se e
nas modalidades coletivas tinha sempre a necessidade de realizar grupos
durante a preparação da aula. Além do tempo despendido, mesmo em contexto
de aula sentia que a turma não conseguia trabalhar em grupo como eu
desejava, não conseguia haver a ligação necessária para aparecer o espírito
de grupo e a entreajuda. Foi então que surgiu a aplicação do modelo de
educação desportiva (MED) como meio facilitador, em que uma das suas
vantagens era a realização dos mesmos grupos para toda a época desportiva,
para todas as aulas. Os grupos/equipas ao serem sempre as mesmas ao longo
da UD de futsal, permitiu que houvesse um maior companheirismo entre todos,
criaram-se ligações entre os grupos e todos se conseguiam ajudar
mutuamente, uma vez que já conheciam os pontos fortes e fracos de cada um,
bem como as fragilidades a nível coletivo. Todos os grupos se uniram em volta
do mesmo objetivo, para além da competição, todos se ajudavam, motivavam e
divertiam-se em grupo. Além disso, no momento de começar a realizar os
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exercícios pretendidos, os grupos organizavam-se mais rapidamente do que
quando eram grupos diferentes, todas as aulas. Estas são algumas das
vantagens de manter os mesmos grupos durante a mesma ou em várias
unidades didáticas, tempo ganho no pré-aula e durante a mesma, mais rapidez
na organização pelo espaço de aula e principalmente o espírito de grupo criado
em cada uma das equipas. Ao conviverem e exercitarem mais vezes como
equipa foram conhecendo as debilidades de cada um, e tinham mais à vontade
e predisposição para se ajudarem uns aos outros quando era necessário.
No entanto, não foi apenas nas modalidades coletivas que beneficiei
com este tipo de decisão de escolher os grupos para todas as aulas de uma
UD. Mesmo em aulas em que abordava modalidades individuais, por vezes,
utilizava as equipas que já estavam feitas e que já estavam a trabalhar em
conjunto, para me facilitar nos momentos em que tinha de separar a turma. Por
exemplo, no momento em que abordei o lançamento do peso e futsal na
mesma aula, dividi a turma em dois grandes grupos, metade estava no futsal e
outra metade no lançamento do peso. Visto que tinha quatro equipas na turma,
decidi que duas delas estariam no lançamento do peso e as outras duas no
futsal. Desta forma, consegui dividir rapidamente a turma, permitindo que se
continuassem a ajudar como equipa, em ambas as modalidades. Também na
condição física, ou em exercícios mais lúdicos, em que necessitava de dividir a
turma em vários grupos, os alunos juntavam-se de acordo com as suas
equipas.
Várias são as vantagens de ser o professor a escolher os grupos de
trabalho, mas neste aspeto penso que poderia ter dado um pouco mais de
autonomia aos alunos durante o ano. Tomei sempre essa iniciativa, por ser
mais confortável e por me facilitar a organização da aula. No entanto é
importante que os alunos sintam que podem ser parte ativa da aula, até na
seleção e escolha de grupos, sentirem que têm capacidade para olharem para
toda a turma e perceber o que é que cada um pode oferecer ao seu grupo,
mantendo a turma equilibrada. Além disso, e voltando um pouco ao tema do
parágrafo anterior, também não considero benéfico que os mesmos grupos se
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mantenham ao longo de todo ano. Apesar de não ter passado por essa
experiência este ano, de ter os mesmos grupos todo o ano letivo, e, apesar de
também considerar importante o trabalho de grupo, criação de rotinas entre a
própria equipa, criação de laços fortes entre os elementos, conhecer os pontos
fortes e fracos de cada um para se ajudarem mutuamente, penso ser
importante que toda a turma se conheça mais um pouco, que criem ligações
entre todos, e que acima de tudo percebam que todos se podem ajudar uns
aos outros, como uma verdadeira turma.
No futuro caso tenha essa oportunidade, tentarei dar um pouco mais de
autonomia aos alunos neste aspeto da escolha de grupos de trabalho, sempre
que o contexto for favorável para tal, e também, indo de encontro ao que
escrevi em cima, criar um pouco de rotatividade entre todos os alunos, ou seja,
manter os mesmos grupos de trabalho durante alguma tempo, ou durante a
mesma UD, mas chegado o momento certo, depois de alguns meses de
ligação ou então no momento de iniciar uma nova UD, realizar nova escolha de
grupos, permitindo aos alunos criar ligações com os restantes colegas de turma
e voltando a desenvolver todas as capacidades enquanto grupo/equipa que
tinham vindo a trabalhar em momentos anteriores.

4.1.3.5. Reflexão e Observação como Meio de Reflexão
Ao longo destes últimos cinco anos, mais concretamente nos últimos
dois, quando ouvia a palavra “reflexão”, soava-me a trabalho com pouca
utilidade, que pouco ou nada iria retirar dos mais variados textos que todos
eramos obrigados a fazer. Acabei o primeiro ano deste ciclo de ensino com a
mesma opinião. Hoje em dia, chego à conclusão que não lhe dava o devido
valor e que nem sequer tentava perceber no que é que aquela tarefa me podia
ajudar. Iniciei este ano de estágio e voltei a ouvir a mesma palavra, o que para
mim voltou a significar, “mais uma tarefa só para entreter os estagiários”. Os
dias e as semanas foram passando, o debate que todos estabelecíamos em
cada reunião de NE ia subindo de nível e começou a tornar-se interessante
“puxar a cassete atrás”. “A integração da reflexão incita o professor a aprender
a partir de experiências concretas, situando, criticando e reformulando os
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problemas da prática. Assim o professor examina as experiências passadas
para entender e mudar as práticas presentes e futuras, alcançando assim uma
evolução enquanto profissional” (Azevedo, 2017, p. 265). Comentar aquilo que
tínhamos feito nas nossas aulas, aquilo que observávamos nas aulas dos
nossos colegas e da PC era um meio privilegiado de refletirmos e de
debatermos temas muito importantes para a nossa profissão. Deixei de encarar
a reflexão como o cumprimento de uma tarefa e passei a encará-la como uma
mais-valia, quase uma necessidade, para perceber o porquê das situações
acontecerem, como combater o que estava mal e como evoluir no que de bom
estava a ser feito. Na minha opinião, divido a reflexão em duas partes: reflexão
por escrito e reflexão em conjunto com várias pessoas, em debate.
“Esta reunião penso ter sido das reuniões mais ricas que o grupo teve. Esta
semana começamos a observar as aulas de forma “oficial” e na passada sexta-feira
discutimos aquilo que foram os aspetos positivos e alguns mais negativos que
ocorreram durante as aulas observadas. Foi uma troca de ideias muito positiva e que
neste caso me favoreceu a mim, visto que tomei nota de alguns aspetos que devo ter
em atenção durante as aulas, mas penso também ter sido positivo para o meu colega
Henrique. Na minha opinião estas reuniões são muito importantes, mas as
observações também. Para mim, se chegar à reunião de sexta e conseguir ter opinião
de três pessoas diferentes sobre aquilo que foi o meu rendimento nas aulas, só me
favorece. Além disso, considero muito importante ter as minhas aulas observadas
pelos meus colegas e pela professora cooperante, visto que são duas maneiras um
pouco distintas de observar e de depois fazer a devida análise. Em relação à
professora Andreia, a sua visão é mais detalhada e consegue ir mais longe na sua
análise, tanto nos problemas encontrados, mas também nas coisas boas que fazemos.
Considero isso de extrema importância para nós estagiários, recebermos críticas
construtivas de alguém com muita experiência na lecionação das aulas e também na
nossa orientação. De uma forma natural, e pelo menos nesta primeira reunião que
tivemos e em que debatemos as observações feitas, as opiniões dos meus colegas
foram boas e ajudam-me sempre a melhorar, apesar de serem opiniões em que não
se aprofunda tanto os problemas encontrados. Penso que com o passar do tempo e
com a experiência que vamos adquirindo com a lecionação das aulas e com a
observação das aulas dos nossos colegas, a análise das nossas aulas será mais rica.
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De uma forma geral considero estas reuniões muito importantes, uma
vez que o debate e troca de ideias permitem o nosso crescimento.”
(Diário de Bordo 10, 14 de novembro a 16 de novembro)

Para mim é muito mais lucrativo quando a reflexão é em conjunto ou apenas
com uma pessoa. Gosto muito mais de falar e debater com as pessoas, aquilo
que são aspetos interessantes das nossas aulas, entre outros, do que escrever
para um papel ou para o computador. Na minha opinião o debate é mais rico
na troca de opiniões, ouvindo a apreciação de uma colega ou de um superior
hierárquico, surgem novos temas para discussão, diferentes formas de resolver
problemas, de chegarmos a várias soluções e conclusões. Observação e
reflexão encontravam-se mais ligadas no momento de observar as aulas dos
meus colegas e da PC.
“Esta foi a aula dada pelo meu colega Henrique, onde acabou os testes de
aptidão física e começou a avaliação diagnóstica de voleibol. Alguns pequenos
pormenores chamaram-me a atenção e aos quais devo dar importância. Apesar de
pequenos, são fundamentais para a minha evolução, e aqui está a riqueza de observar
as aulas de outras colegas, certamente vão-me possibilitar ver e alterar alguns
comportamentos e ações que eu possa também executar ou pensar de forma errada.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)

Poder

estar

em

contacto

com

outros

métodos,

observar

diferentes

metodologias, diferentes formas de trabalhar, diferentes formas de estar em
aula, foi uma mais-valia para mim. Felizmente, ao longo de todo o ano tive a
oportunidade de observar uma grande parte das aulas, e isso foi importante na
medida em que conseguia detetar alguns erros ou determinados aspetos que
depois tentava aperfeiçoar nas minhas aulas. Este ano tive a vantagem da
minha aula ser realizada no dia seguinte à dos meus colegas, e como as
turmas eram do mesmo ano de escolaridade, acabávamos por abordar os
mesmos conteúdos praticamente em simultâneo. Com a observação das aulas
dos meus colegas podia observar algumas estratégias que eles usavam,
métodos de ensino e diferentes formas de abordar determinados conteúdos.
Isso permitia-me muitas vezes ajustar as minhas próprias aulas e ajustar as
minhas próprias estratégias. Muitas vezes, ao observar as aulas dos meus
colegas, percebia as maiores dificuldades que os alunos sentiam em
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determinado exercício ou determinado conteúdo e muitas vezes as dificuldades
dos alunos deles, também eram as dificuldades dos meus alunos. Isso
permitia-me repensar em algumas estratégias de forma a levar os meus alunos
para caminhos mais eficazes de aprendizagem. Com a observação das aulas
da PC, levo a experiência de quem já tem muitos anos a lidar com dificuldades
de adaptação e de gerir uma turma. A forma rápida e eficaz com que lidava
perante os problemas, principalmente de adaptação aos diversos espaços e
organização de grupos de trabalho, marcou-me pela positiva. Observar outras
aulas traz esta riqueza. Perceber os diferentes tipos de interação de cada um
de nós no momento de estar frente a frente com a sua turma, são mais-valias
que levo comigo.
“Uma reunião em que o principal tema de debate foram as aulas observadas, mas
como tem sido habitual, a conversa vai-se alargando para outros pontos sempre
interessantes de discussão e reflexão. Esta habitual troca de experiências e ideias é
fundamental para o nosso crescimento. Eu, através da minha experiência mas
também através dos desafios que os meus colegas vão sentindo dia-a-dia, vou
crescendo também. Esta troca de ideias permite-me muitas vezes pensar nas
melhores estratégias a adotar em determinados contextos ou tendo em conta as
modalidades que vou abordar. Além disso, e tendo em conta que cada um de nós está
a aplicar o MED na sua turma, mais rico de torna a troca de ideias, no sentido de ir
percebendo as melhores estratégias a adotar, ou o que vai resultando numa e outra
turma tendo em conta as medidas que estão a ser implementadas em cada uma
delas.”
(Diário de Bordo 30, 2 e 3 de maio)

Cada um à sua maneira impunha o seu respeito e a sua forma de trabalhar, e
com eles aprendi que podemos adotar diferentes estilos e formas de estar, de
acordo com a situação, o contexto ou a turma que temos à nossa frente.
Observar e de seguida refletir, foram duas palavras que estiveram sempre
comigo e com o nosso núcleo ao longo do ano, e que fomos aprimorando todas
as semanas, aula após aula, reunião após reunião.
Refletir tornou-se um hábito ao longo deste ano e com o passar do
tempo fui percebendo a sua importância. “Quem não se sentir atraído pela
vontade de mudar e de inovar, esse não será autónomo, continuará
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dependente, tendo-se concedido a si mesmo tornar-se uma coisa” (Alarcão,
1996, p. 186). Percebi que esta característica torna-se fundamental, não só em
ambiente de estágio, mas em tudo o que fazemos na nossa vida. Ao refletirmos
temos a possibilidade de melhorarmos o nosso processo de ensinoaprendizagem, percebemos o porquê e como melhorar, acabamos por
compreender melhor a nossa prática. Aumentamos a nossa capacidade de
estruturar

o

nosso

pensamento

crítico

sobre

determinado

assunto,

organizamos melhor as nossas ideias, os nossos pensamentos e temos uma
melhor capacidade crítica construtiva. Resolvemos e prevenimos possíveis
problemas de forma mais rápida e eficaz, como por exemplo os planos de aula.
Assim, um dos principais objetivos de uma boa reflexão e de um bom
pensamento crítico é aprimorarmos o nosso processo ensino-aprendizagem.
Eu ao pensar e perceber o que estava mal, tentava criar soluções e de um
problema surgia muitas vezes a sua solução.
Chegada ao fim desta etapa, entendo a reflexão como um auxiliar que
deve estar presente no dia-a-dia de qualquer pessoa e neste caso de qualquer
professor. Auxiliar no sentido em que nos apoia nos momentos em que
precisamos de ponderar as consequências dos nossos atos e também no
sentido em que nos ajuda a perceber as razões das circunstâncias que se vão
passando ao longo da nossa prática. Assim, a reflexão tornou-se tão
importante com o avançar do ano, que a necessidade de refletir e de perguntar
para mim mesmo “porquê?”, surgia de forma natural e espontânea, sem ter a
necessidade de chegar ao final da semana e pensar em tudo aquilo que tinha
feito, por obrigação de ter de refletir e pensar em temas aleatórios daquilo que
ia sendo a minha prática, para realizar os diários de bordo semanais.
A reflexão deve ser considerada como um pilar. A partir dela, evoluímos
para a nossa prática educativa e deve ser considerada como um complemento
desta mesma prática. “Um profissional reflexivo não se limita ao que aprendeu
no período de formação inicial, nem ao que descobriu nos seus primeiros anos
de prática. Ele reexamina constantemente os seus objetivos, os seus
procedimentos, as suas evidências e os seus saberes” (Perrenoud, 2002, p.
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44). Ao longo deste ano fui aprimorando as minhas reflexões e análises que
fazia interiormente. É através delas que o professor começa novamente o seu
processo de aprendizagem. Ao falhar e ao perceber porque é que falhei queria
saber para corrigir, e isso obrigou-me a aprender, a conhecer e a evoluir. A
reflexão leva-nos a aprender com as nossas próprias experiências, erros e
boas práticas, alterando e reformulando aqueles que foram os problemas que
me foram surgindo. É muito relevante na vida de um professor, e eu fui-me
apercebendo disso, que é importante realizarmos uma análise das nossas
experiências, sejam elas aulas, reuniões, conversas, etc, de forma a evoluir.
Esta análise deve ser rigorosa e com o passar do tempo, com o passar das
experiências ou repetirmos inúmeras vezes a nossa reflexão interior, vamos
melhorando esse processo. O mais importante é perceber e não descrever a
nossa prática. Apesar de parecer fácil, não é, e tendemos muitas vezes a fazêlo.
Assim sendo, e de forma a concluir esta temática tão importante no
quotidiano de qualquer pessoa e de qualquer professor, importa destacar o
papel importante da observação como meio de reflexão. A forma como
observamos, como procuramos o detalhe, como examinamos cada momento
que acontece no contexto escolar ajuda-nos no momento de reflexão e
introspeção. Uma boa capacidade reflexiva depende muito da forma como
estamos interessados em observar o maior número de aspetos. No entanto, o
interesse pode ser muito, mas a qualidade da observação pode não
corresponder, levando a falsas conclusões. Daí que seja importante termos
conhecimento sobre o que estamos a observar. O conhecimento ajuda-nos nos
momentos em que procuramos o detalhe, o erro ou a perfeição. Talvez seja
também por isto que fui melhorando a minha capacidade reflexiva. O meu
conhecimento foi crescendo com o avançar das aulas, das unidades didáticas e
das semanas, e isso foi-me ajudando a melhorar as minhas análises e a minha
capacidade de reflexão, de forma a perceber o que estava mal para corrigir e o
que estava bem para continuar a evoluir. É importante termos “olho clínico” se
queremos crescer enquanto futuros docentes. Tudo isto funciona como uma
bola de neve, quanto mais elevado for o nosso conhecimento, melhor se torna
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a nossa capacidade de observação, melhoramos a nossa capacidade crítica e
reflexiva, que nos leva a querer evoluir, e que por fim nos leva a melhores
performances nas aulas. Claro que não é fácil conjugar todos estes fatores,
todos eles são importantes e difíceis de trabalhar. Mas tudo depende da atitude
e vontade que temos em querer realizar as melhores aulas possíveis para os
nossos alunos.

4.1.3.6. Modelos de Ensino e o Modelo de Educação Desportiva
(MED)
Ao longo do primeiro ano deste ciclo de ensino, fui confrontado com
vários modelos e diferentes formas de abordar as aulas. Todos eles
plenamente justificados, contendo os seus pontos fortes e fracos. Assim sendo,
este ano chegava o momento de por em prática alguns deles. Para isto
acontecer era necessário pensar em que moldes é que queria que fossem
assentes as minhas aulas. Aulas dinâmicas, cativantes, mas sempre tendo por
base o ensino de forma correta e assertiva de todos os conteúdos. Devido a
alguma falta de experiência e segurança, e de forma a manter algum equilíbrio
entre os pontos que mencionei na frase anterior, optei por abordar as minhas
aulas durante algum tempo, de forma maioritária através do modelo de
instrução direta (MID). “Caracteriza-se por centrar no professor a tomada de
praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino- aprendizagem,
nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas
de aprendizagem” (Graça & Mesquita, 2011, p. 48). Um modelo que me
permitia assegurar o controlo da aula em todos os momentos, bem como
acarretava para mim todas as responsabilidades da aula. O que me permitia
preparar antecipadamente tudo o que queria, da maneira que me fosse mais
favorável.
Hoje, debruço-me e escrevo este texto, e arrependo-me de apenas ter
optado por implementar outro tipo de modelo nas minhas aulas, apenas no 3º
período. No entanto, penso para mim mesmo, que se apenas o fiz na reta final,
foi porque só neste momento é que me senti confortável e preparado para tal.
Se o tivesse feito mais cedo, talvez estivesse agora arrependido por querer
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fazer tudo de forma repentina, sem preparação, sem conhecimento do contexto
e talvez as coisas não tivessem corrido da melhor forma.
“Em relação ao meu desempenho das aulas, penso que é refletido no
desempenho dos alunos. Chego ao fim deste período com a ideia de que é possível
trazer novas e diferentes situações de aprendizagem, sem que os objetivos das aulas
mudem. No entanto, também fico com a ideia de que estou a fazer tudo ao ritmo
correto. Sendo eu professor estagiário e sendo este o meu primeiro ano a lecionar, é
muito importante adaptarmo-nos a um novo contexto. Este período, estive mais
próximo da turma e cada aula que estava com eles era lecionada a pensar mais no
conteúdo que era transmitido no que no meu próprio desempenho. Isto ajudou numa
maior atenção na tarefa por parte dos alunos o que levou a um melhor desempenho
da turma no final de cada unidade didática. Assim, fruto de um maior e melhor
entrosamento com a turma e com o contexto que me rodeia, sinto que é possível
trazer para as aulas novas e talvez diferentes situações de aprendizagem para os
alunos. Há pouco referi que estou a fazer tudo ao ritmo certo e não me arrependo de
não ter feito mais alguma antes. Sinto que é importante haver uma boa adaptação, e
sendo este um ano em que tudo foi novo, preferi que as dificuldades e que os desafios
surgissem de forma natural e no tempo certo.”
(Reflexão sobre o 2º Período)

Na minha opinião, e começando a descrever aquilo que foi a aplicação
do MED nas minhas aulas, um dos aspetos fundamentais para a aplicação de
qualquer modelo, é conhecer muito bem o contexto que nos rodeia,
nomeadamente, tentar perceber como são os alunos e de que forma vão reagir
no momento em que estivermos a aplicar determinado modelo. No meu caso,
demorou um pouco mais de tempo até chegar lá porque na fase inicial do
estágio o que menos queria era dificultar a minha própria vida, e as aulas
quanto mais simples fossem de abordar, melhor seria para mim. Nos primeiros
tempos, nem sequer pensava em aplicar determinado modelo, porque talvez
não preparasse as aulas centradas e pensadas nos alunos, mas sim em mim e
naquilo que poderia ou não conseguir fazer e abordar em contexto de aula.
“Começando pela organização, senti que estava mais preocupado com a
realização das tarefas e com o cumprimento daquilo que era o plano, do que
propriamente em dar o meu máximo na ajuda aos alunos.”
(Diário de Bordo 7, 24 de outubro a 26 de outubro)
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Daí que demorasse um pouco mais de tempo a pensar em abordar um modelo
diferente. Este momento de pensar em trazer para as aulas uma forma
diferente de abordar todo o ensino, surgiu-me aproximadamente durante o 2º
período. Isto porque, a confiança era maior, o conhecimento de todo o contexto
já me levava a encarar as aulas de uma forma tranquila, serena e consciente
das minhas capacidades. Além disso, já conhecia melhor a minha turma e
fiquei a saber até que ponto é que tinham capacidade para também
enfrentarem um novo desafio. Assim, o meu objetivo era mudar a abordagem
das minhas aulas centradas no meu desempenho, e passá-las a centrar mais
nos alunos, dando-lhes alguma autonomia e responsabilidade.
Ao longo do 2º período, não abordei qualquer tipo de modelo em
concreto e optei por criar e aplicar, o meu próprio modelo.
“Por fim falamos um pouco dos modelos de ensino e se poderíamos adotar
algum para as nossas aulas. Em relação a este tema, neste momento a opinião que
tenho é que devemos seguir e criar o nosso próprio modelo. Todos eles têm as suas
vantagens e desvantagens. Sou da opinião que devemos ir buscar as características a
cada modelo, que achamos necessárias tendo em conta a turma e os alunos que
vamos ter pela frente. Acabo por não concordar muito com o facto de aplicarmos um
modelo na sua totalidade a uma turma, quando à partida sei que aquele modelo não
vai ter os resultados por mim pretendidos. Nesta fase, penso que a melhor solução
será perceber o que poderei aplicar de todos os modelos que existem na minha turma,
e ir criando o meu modelo de ensino.”
(Diário de Bordo 14, 10 de dezembro a 18 de dezembro)

Aprendi este ano, que cada professor tem a sua forma de estar em contexto de
aula e usa todas as suas qualidades naquilo que lhe parece mais vantajoso
para si e para os alunos. No meu caso, fui optando por fazer uma combinação
entre vários modelos, tendo em conta também a modalidade que ia abordar.
No 1º período utilizei com mais frequência o MID, pelas razões que já referi,
mas a partir do 2º período fui utilizando outros modelos, sempre de uma forma
combinada. Nesta fase, ainda não estou suficientemente capaz de os aplicar a
100%, também porque ainda não os conheço a esse nível, mas durante as
aulas, fui usando um pouco de cada um deles para construir a minha
personalidade enquanto docente e a minha forma de atuar nos vários
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momentos da aula. Como já o fui referindo, o MID esteve presente na grande
maioria das vezes, fiz uso do modelo desenvolvimental nas UD de salto em
altura, corrida de estafetas, lançamento do peso, badminton ou ginástica de
solo, em que era necessário um trabalho mais progressivo, com várias
situações de aprendizagem, para depois sim, passar para a concretização final
do gesto pretendido. Usei também algumas vezes o modelo de aprendizagem
cooperativa, principalmente na ginástica de solo, em que o objetivo primordial
era que todos se pudessem ajudar uns aos outros, cooperar com o(s)
colega(s), exercitar os dois ou o grupo em conjunto para chegarem ao mesmo
objetivo. Estes foram alguns dos modelos usados, mas noutros momentos de
aulas e noutras modalidades, fora usadas algumas partes de outros modelos,
para chegar ao objetivo final, o correto desempenho dos alunos. Por não ter
usado, por exemplo, o modelo de ensino do jogo para a compreensão, não
quer dizer que seja um mau modelo, ou com menores resultados. Mas tendo
em conta o nível da minha turma e aquilo que era necessário fazer para o seu
desenvolvimento, achei que este modelo não seria o mais indicado para a
abordagem às modalidades coletivas. Ou seja, este modelo híbrido que fui
construindo, é baseado em vários aspetos, principalmente o contexto de aula
(espaço físico e turma), a UD/modalidade e as aulas que teremos pela frente.
“Os modelos instrucionais não são estanques nem sequer se pode afirmar que
alguns são melhores que outros. A sua adaptabilidade depende fortemente de
variáveis de ensino e de aprendizagem a que é necessário atender no
momento da sua escolha.” (Mesquita & Graça, 2011, p. 64). Devemos sempre
que possível observar e retirar as melhores conclusões de forma a
escolhermos os melhores meios para atingirmos o fim desejado. Com a
quantidade e variedade de modelos existentes, o professor tem a possibilidade
de ter mais estratégias e ferramentas, de modo a atingir uma maior taxa de
sucesso nas suas aulas, oferecendo aos alunos uma prática motivante e com
legitimidade nos valores do desporto.
A partir do 2º período, comecei a pensar mais nos alunos do que em
mim, e de que forma poderia centrar as minhas abordagens no desempenho e
rendimento dos alunos. Foi então que dei início à aplicação do MED no 3º

76

período, na UD de futsal. No princípio estava um pouco reticente em aplicar o
modelo. Perceber a reação dos alunos e também que estratégias usar para por
em prática o modelo. Neste tipo de modelos, o professor deixa de ser tanto o
prescritor de tarefas e passa a ser um facilitador, um ajudante dos próprios
alunos. O meu objetivo era desenvolver um sistema que fosse cativante e que
desafiasse os alunos, mas mantendo-os sempre motivados para as aulas.
Através da aplicação do MED, pretendia que os alunos ganhassem um
instrumento que lhes permitisse ter experiências diferentes e que mais tarde
recordassem. Apesar de não o ter aplicado como gostaria neste momento,
acredito que tirei partido de algumas das suas singularidades.
“Com a última aula, todos perceberam os aspetos que iam estar em jogo, e
perceberam que esta ideia ia ser mesmo para avançar. O empenho que mostraram
durante a aula, a organização de cada grupo, o trabalho desempenhado pelos
treinadores, a festividade de cada grupo e própria pontualidade foram os aspetos a
ressalvar.”
(Diário de Bordo 30, 2 e 3 de maio)

Assim sendo, um dos pontos fortes deste modelo é o nível de autonomia
que se vai desenvolvendo nos alunos. No meu caso, não consegui que isso se
cumprisse no nível que desejava. Talvez pelo meio de comunicação que
escolhi para comunicar (via grupo de facebook), ou porque a turma e
principalmente os treinadores de cada uma das equipas ainda não tivessem
capacidade para assumir as suas tarefas, ou também pelo facto do período ser
curto e o número de aulas dedicadas a esta UD fosse manifestamente
reduzido, que não permitiu que os alunos ganhassem “ritmo” no modelo e que
não possibilitou aos alunos perceberem as suas responsabilidades em contexto
de equipa. Talvez este seja o aspeto mais significante a apontar como mais
negativo. Aliado à autonomia está a responsabilidade. Também ela poderia ter
sido trabalhada de outra maneira, principalmente nos treinadores. Seria
importante os treinadores terem percebido logo desde início a responsabilidade
que acarretavam em cada aula e mesmo antes da aula, no momento de se
prepararem para aplicar alguns exercícios às suas equipas. Um outro aspeto a
melhorar numa próxima oportunidade será dar aos alunos, um papel mais ativo
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na organização de tarefas, durante a aula e após aula. Talvez neste aspeto
possa encontrar algumas soluções. Entre as quais, solicitar em formato digital
ou em papel, vários exercícios de forma a que a equipa ou o treinador tenham
melhores possibilidades de preparar aquilo que quero para cada uma das
aulas.
Como pontos positivos aponto vários, que o modelo trouxe à turma. O
aumento da confiança de cada aluno. Perceber que todos trabalhavam em prol
do mesmo e que tinham de acreditar nas suas capacidades e nas capacidades
dos seus colegas para evoluir e crescer em equipa. A promoção da afiliação,
onde entraram em ação as dimensões social e pedagógica. Senti em cada uma
das equipas, a criação de novas ligações entre alunos que mal se falavam
durante o dia e durante as aulas (ver anexo 3). Também a nível pedagógico
senti que a turma cumpriu o objetivo. A entreajuda que vi, a passagem de
conhecimento e motivação dos treinadores para os restantes elementos, era
nota a registar nestas aulas.
“A aula correu bem porque os alunos sentiram a importância de trabalhar em
equipa, de ouvir o seu treinador, perceberam a sua responsabilidade, no sentido em
que ninguém gosta de ser o culpado pela sua equipa ter um fraco resultado e também
porque penso que notaram da minha parte uma preocupação em encarar esta forma
de abordar as aulas de forma séria.”
(Diário de Bordo 30, 2 e 3 de maio)

Com a aplicação deste modelo, percebi que podemos promover várias
experiências educacionalmente ricas e autênticas. “É necessário que o
professor tenha presente a agenda dos alunos de procura de diversão, convívio
e catarse do stress escolar e a consiga canalizar ou compatibilizar com o vetor
instrucional” (Mesquita & Graça, 2009, p. 45). O entusiasmo e alegria da
competição influenciavam o rendimento de cada aluno. Uma equipa alegre e
motivada era uma equipa trabalhadora e empenhada em melhorar com a ajuda
do seu treinador e do professor.
“De frisar o empenho que todas as equipas têm trazido para as aulas, o
carisma e a vontade de ajudar que os 4 treinadores fazem questão de impor nas suas
equipas, a atenção e organização de todos os alunos nos vários momentos de aula.”
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(Diário de Bordo 31, 8 de maio a 10 de maio)

Era uma equipa mais competente que tentava desempenhar da melhor forma
as suas tarefas, técnicas e táticas, para atingir objetivos comuns. Alguns dos
rituais festivos, como os gritos de equipa, ou mesmo na última aula com a
entrega das diferentes taças feitas por mim com material reutilizável e que me
permitiu diferenciar as 4 equipas em competição deram, um significado
especial às aulas. Na minha opinião, este tipo de rituais, envolve os alunos não
só nas aulas de EF, mas também no desporto e na sua cultura. Nestas aulas,
um aspeto a salientar foi o papel e o desempenho fantástico dos quatro
treinadores, em contexto de aula. Assumiram sem medo a liderança das suas
equipas e responsabilidade de ajudar e apoiar todos os elementos. A constante
transmissão de informação, troca de ideias e conhecimento foi um marco
durante estas aulas, e aqui o mérito é totalmente deles. Além disso, a sua
posição hierárquica nunca foi um problema para os restantes colegas de
equipa. Poder-se-iam sentir superiores e não colaborar ou exercitar quando era
pedido. Pois bem, trabalharam de forma igual com os colegas mostrando
humildade e respeito pelo trabalho de todos.
De uma forma geral, consegui que a turma cumprisse algumas das
premissas do modelo.
“De facto, o MED tem trazido tudo isto à minha turma, bem como uma redução
das faltas de material e faltas de atraso, um clima de aula ainda mais positivo, ligado à
festividade que cada grupo vai fazendo questão de impor nos momentos oportunos e a
própria competição nos diversos exercícios e em situações de jogo, que ajuda no
momento de atrair os alunos para a aula. Ninguém gosta de perder, nem a feijões, e a
turma tem conseguido gerir bem a parte competitiva com a correta execução dos
exercícios, nunca se dispersando e mantendo sempre a devida organização.”
(Diário de Bordo 31, 8 de maio a 10 de maio)

Aspetos como a festividade, afiliação ou a competição foram algumas das
características trabalhadas (ver anexo 4).
“Esta última semana de aulas iniciou-se com a aula lecionada à minha turma. Esta foi
a aula em que foi realizada a avaliação sumativa de futsal e também o evento
culminante da turma. Destaque para o evento, visto que toda a turma se mostrou
empenhada durante a aula e todos deram o seu máximo de modo a conseguirem
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angariar os últimos pontos disponíveis da época desportiva. A aplicação do MED
trouxe esta vantagem de conseguir manter os alunos de uma forma constante,
interessados na aprendizagem de conteúdos, mas também interessados na própria
aula. Toda a atualização diária dos resultados ajudou, mas a competição gerada ao
longo das aulas, foi um aspeto fundamental para cativar a turma. A aula acabou com a
entrega das quatro taças às quatro equipas, de acordo com a classificação final de
todas as aulas. Para além de salientar o aspeto competitivo e o empenho nas aulas, é
importante destacar o espírito de equipa desenvolvido entre cada equipa, o respeito
mútuo entre todos, o trabalho importantíssimo dos treinadores, responsáveis pelas
suas equipas, onde trabalharam aspetos como a liderança e cooperação. Destacar
também, toda a festividade desenvolvida pelas quatro equipas, fator que ajudou a
manter um bom clima de aula e de aprendizagem. A aplicação do modelo, apesar de
ter dado algum trabalho a desenvolver, principalmente numa fase inicial, consegui
recolher os seus frutos. Haverá alguns aspetos a melhorar, outros que poderão ser
introduzidos numa próxima oportunidade, mas tiro mais pontos positivos do que
negativos desta experiência, principalmente o espírito de alegria vivido ao longo das
aulas e forma como consegui cativar mais um pouco, toda a turma para as aulas e
para o espírito desportivo.”
(Diário de Bordo 36, 12 de junho a 14 de junho)

E percebi que este modelo traz ainda como aspeto a salientar a inclusão.
Significa isto que toda a gente joga e ninguém fica de fora. A criação de
equipas homogéneas permitiu que se verificasse isso. Numa próxima
oportunidade, gostaria de atribuir mais algumas funções a cada equipa. Como
por exemplo, árbitro, estatístico ou preparador físico, para que todos sintam
que têm responsabilidades a cumprir na equipa. Apesar não ter aplicado na
sua totalidade, penso que consegui criar um bom envolvimento social nas
aulas, onde os alunos aprenderam a observar melhor e a cooperar com os
colegas de equipa. Com a estrutura que criei consegui que os alunos fossem
os protagonistas do seu próprio processo de ensino, encarregando-os para a
execução de algumas tarefas. Além de tudo isto, e como meio de demonstrar
alguma confiança com a turma, uma das responsabilidades que atribuiria à
turma seria a constituição das equipas. Nesta experiência decidi ser eu a fazêlo para tornar as equipas o mais equilibrado possível, e como forma de perder
menos tempo no arranque da aplicação do modelo. Noutra oportunidade que
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tenha, irei dar esse voto de confiança à turma. Irão ter tempo para o fazer e
para refletir bem sobre as suas escolhas, de forma a tornar a competição justa,
equitativa e motivante.
Assim, para além da competência, percebi que é fundamental criar um
bom espírito de comprometimento entre professor e alunos e que neste tipo de
modelos, vamos avançando progressivamente em tudo o que queremos fazer.
Talvez por esta ter sido a primeira vez, o facto de não querer fazer tudo, tenha
sido um aspeto importante. Numa próxima oportunidade, quem sabe se não
vou mais longe.

4.1.4. Avaliação
O momento da avaliação situa-se como um dos mais importantes e
marcantes deste ano de estágio. É no momento de avaliar que damos por
concluído todo o caminho realizado ao longo do processo de ensinoaprendizagem, daí ser tão importante. É na avaliação que fazemos um
balanço, que analisamos os vários aspetos que estiveram a ser discutidos,
trabalhados e que percebemos de que diferentes formas é que poderíamos ter
feito um trabalho melhor.
Antes de iniciar o comentário e fazer um balanço sobre aquilo que foi a
minha experiência no que diz respeito à avaliação, gostava de salientar um
outro fator importante, aliado à avaliação. Como já mencionei num dos
capítulos anteriores, a observação, também na avaliação, assume um papel
preponderante naquilo que é o resultado final e o valor que vamos atribuir a
cada aluno. “Saber observar pressupõe captar significados, compreender
comportamentos e ter a capacidade de ver e avaliar o comportamento do aluno
com base em padrões motores que se assemelham ou se diferenciam”
(Sarmento, 2004, p. 170). Nestes momentos, foi muito importante a
concentração e o olhar atento para aqueles que eram aspetos fulcrais na
execução e rendimento de cada aluno. Nos momentos de avaliação, o olhar
cirúrgico deve ganhar uma dimensão elevada, na tentativa de conseguirmos
descortinar todos os pormenores e avaliar o mais justo possível todos os
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alunos. Assim, mais uma vez se prova a importância da observação no dia-adia de um professor.
Realizar a avaliação também tem as suas vantagens para os
professores. No meu caso, os momentos de avaliação permitiam-me certificar
até que ponto é que tinham sido cumpridos os objetivos traçados para cada
UD. Os momentos de preparar a avaliação eram momentos também de
reflexão, na tentativa de perceber o porquê de algum conteúdo ter de ficar de
fora da avaliação. Muito poucas foram as situações em que essa situação se
verificou, de uma maneira outra, com alguns ajustes durante o decorrer das
unidades didáticas, os conteúdos programados foram lecionados e mais tarde
avaliados. Mas percebi que, o momento de avaliar os alunos também é o
momento de realizarmos uma introspeção, na tentativa de percebermos se
tudo correu bem e da forma pretendida. Um dos métodos que usei para fazer
essa introspeção, foi observar e analisar os resultados dos alunos e comparar
com aquilo que foi o meu rendimento. Talvez possa não ser o método mais
indicado ou apropriado, tendo os seus contras, de ser o próprio professor a
atribuir as notas. Mas penso que, se o professor for rigoroso com os seus
princípios irá atribuir as notas merecidas a cada aluno. Assim, mais tarde,
poderá analisar e refletir. Se as notas no geral forem boas, perceber o porquê
de tal ter acontecido e continuar a melhorar. Se as notas não estiverem de
acordo com aquilo que o professor esperava, será necessário repensar novas
estratégias e projetar o ensino de uma forma diferente. Nestes casos, penso
também ser importante o professor perceber até que ponto é o culpado
maioritário das más notas dos alunos. Nem sempre o professor é o
responsável máximo. Aliado às notas atribuídas, está o trabalho do aluno, o
seu empenho e dedicação. Se o aluno não for o melhor exemplo disso,
certamente que o professor não poderá fazer muito mais para virar esses
factos objetivos.
Tentando ir um pouco mais ao fundo da questão sobre a avaliação, esta
pode ser realizada e surgir em diferentes fases ou diferentes situações, de
acordo com as necessidades do professor e do seu planeamento. Assim, a
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avaliação pode ser distinguida em avaliação diagnóstica, avaliação formativa
ou continua, avaliação teórica, avaliação sumativa e por último a autoavaliação. Em todas elas passei por algumas dificuldades de adaptação e
constrangimentos que tiveram de ser superados.
A primeira avaliação a aparecer em cada UD foi a avaliação diagnóstica.
Com o avançar do ano, era preparada com mais confiança e com mais
conhecimento. Apesar de ser encarada com um pouco mais de relatividade,
não deixa de ter a sua importância. Esta avaliação diagnóstica tem como
objetivo saber “se o aluno possui os pré-requisitos (conhecimentos e aptidões
numa situação inicial) necessários para a atividade” (Gonçalves, 2010, p. 47).
Apesar de muitos alunos não lhe atribuírem significado, o professor deve usar a
avaliação diagnóstica como base do seu planeamento para futuras aulas.
Numa fase inicial e talvez ainda um pouco deslumbrado com tudo o que se
passava à minha volta, não percebia totalmente as suas vantagens e a sua
importância. As UD iam avançando e a avaliação diagnóstica ia estando
presente em algumas delas. Com o tempo fui percebendo a sua importância. A
partir daqueles dados recolhidos poderia perceber o nível da minha turma em
cada uma das modalidades, o tipo de planeamento que teria de fazer ou
ajustar, as estratégias que teria de adotar para futuras aulas e como eu próprio
me teria de preparar futuramente para enfrentar os resultados daquelas
avaliações diagnósticas. Deixei de encarar a avaliação diagnóstica como uma
tarefa, mas sim como um ponto essencial de perceber como enfrentar as
dificuldades dos alunos e quais os melhores meios para passar informação e
conhecimento à turma, comecei a centrar as atenções nos alunos e não em
mim e no meu rendimento. Uma avaliação diagnóstica bem realizada permitiame estruturar e planear, tendo em conta o contexto que observei (rendimento
dos alunos). Por exemplo, que conteúdos seriam mais importantes abordar
com mais incidência na minha turma, tendo em conta as suas dificuldades, ou
por que ordem é que seriam introduzidos e exercitados, de forma a tentar levar
as
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Algumas das dificuldades sentidas, não apenas na avaliação diagnóstica
mas na generalidade das avaliações ao longo de todo o ano, foi conseguir
conjugar o momento de avaliar com um vasto leque de conteúdos que tinham
de ser avaliados, por vezes o pouco tempo de aula disponível ou até o número
de alunos que constituíam a turma.
“Desta aula o que retiro como mais importante de reflexão é a dificuldade que
senti no momento de avaliar os alunos. Conseguir conciliar a observação de todos os
alunos, com o preenchimento da grelha de avaliação e de todos os parâmetros em
análise, não foi tarefa fácil.”
(Diário de Bordo 11, 21 de novembro a 23 de novembro)
“O outro aspeto que também debatemos foi a grelha de avaliação. E aqui entra
mais uma vez a nossa preparação e organização antecipada das aulas, para que a
aula seja cumprida com sucesso e da forma mais calma possível. De facto, a grelha
do meu colega estava bem elaborada, mas o defeito prendia-se depois para o seu
preenchimento. Continha conteúdos “desnecessários” para esta fase, devido ao facto
de os alunos não conseguirem executar alguns movimentos técnicos e táticos daquilo
que queremos observar.”
(Diário de Bordo 3, 24 de setembro a 28 de setembro)

Algumas destas dificuldades foram discutidas em NE e aperfeiçoadas. Por
exemplo, em relação ao vasto leque de conteúdos que tinham de ser avaliados,
na avaliação diagnóstica ou sumativa, para ser mais eficaz no processo,
procurei restringir alguns critérios mais importantes a serem avaliados. No
entanto, sinto que esta será sempre uma ação muito complicada de realizar por
parte do professor. Não é fácil conseguir juntar todas estas variáveis de forma
a tornar simples o momento de avaliar. O facto de termos de recolher toda a
informação que nos interessa de todos os alunos, muitas vezes torna-se difícil.
Em algumas ocasiões por não ter conseguido absorver toda a informação
desejada, inconscientemente acabava por captar e fazer uma análise geral da
turma. Apesar de ficar apenas com uma opinião da mesma, isso não era
obstáculo para uma realização e planificação bem feita. Na minha opinião e
daquilo que fui retendo ao longo do ano, a concentração, o conhecimento e
capacidade de observação são pontos-chave muito importantes para o
professor conseguir avaliar todas as variáveis que deseja. Isto aleado à
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experiência e a muitos anos de trabalho fará com que a avaliação seja mais
fácil de se realizar.
“Avaliar não é tarefa fácil. Penso que com o passar do tempo, com um maior e melhor
conhecimento dos alunos, com um conhecimento mais aprofundado das matérias em
análise e com mais momentos de avaliação esta dificuldade irá diminuir e o à vontade
nos momentos de avaliação será maior, o que me beneficiará a mim e aos alunos.”
(Diário de Bordo 10, 21 de novembro a 23 de novembro)

Na minha opinião, um professor que consiga unir os fatores que mencionei
anteriormente, consegue fazer a avaliação de forma mais rápida, eficaz e sem
grandes problemas. Claro que a dificuldade está em chegar a este nível de
perfeição. No entanto, concluo que uma boa dose de conhecimento e de
perspicácia aliado a uma capacidade de observação sintética, rápida e eficaz,
serão trunfos importantes para ajudar o professor.
Ainda referente à avaliação diagnóstica, esta nem sempre foi realizada
em todas as unidades didáticas. Em algumas situações, por serem UD mais
curtas, mesmo muito curtas, não me poderia dar ao luxo de perder uma aula
apenas para fazer a avaliação diagnóstica. Nestes casos, a solução
encontrada, e penso que a melhor, foi trazer para as primeiras aulas destas UD
exercícios mais simples, de progressão, até chegarmos ao gesto técnico
pretendido. Assim, a primeira aula era dedicada na mesma à introdução destes
gestos técnicos, mas de uma forma mais calma, simples e progressiva, de
maneira a que me permitisse tentar observar algumas das dificuldades, para
conseguir retirar alguma informação que me possibilitasse perceber em que
nível se encontravam os alunos e a turma em geral. As aulas seguintes seriam
assim, preparadas tendo em conta o que observei, o rendimento dos alunos e
aquilo que poderiam atingir.
De seguida, depois de concluída a avaliação diagnóstica e com o
desenrolar das aulas, surge a avaliação formativa. “Um procedimento
considerado adequado e indispensável ao acompanhamento dos resultados da
aprendizagem, e que pode evitar ou, pelo menos, minimizar os efeitos da
utilização de procedimentos ou conteúdos inadequados, são as avaliações
formativas” (Josuá, 1986, p. 6). A meu ver, a mais importante de todas. Por ser
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contínua, a avaliação formativa oferece ao professor a possibilidade de ir
observando aquilo que é o trabalho aula após aula dos seus alunos. Ao longo
das minhas aulas reparava naquilo que era a evolução ou não de cada aluno,
reparava no seu empenho, na sua atitude, no seu comprometimento com a
tarefa, no seu interesse, na realização de tarefas de forma autónoma e
responsável, e naquilo que eram as suas qualidades e dificuldades. Tudo isto
características decisivas no juízo final do aluno, daí considerar tão importante a
avaliação formativa.
“Com isto, concluo que também é importante “olharmos para trás” e refletirmos
sobre as aprendizagens dos alunos ao longo das aulas. A avaliação deve ser continua,
e devemos olhar com muita atenção para todos os parâmetros em discussão e para
todo o percurso dos alunos ao longo das aulas.A avaliação também tem em conta
vários parâmetros que não só “o de saber fazer”. O aluno é avaliado como um todo e
no seu envolvimento com a disciplina, tanto na prática, como na teoria. Isto poderá ser
um meio facilitador para mim, nos próximos momentos de avaliação.”
(Diário de Bordo 13, 5 de dezembro a 7 de dezembro)

Além disso, com a informação que retirava das aulas, permitia-me ir mais
preparado para a avaliação sumativa de cada aluno. Por isso é que, em muitas
ocasiões, a avaliação sumativa servia apenas para “cumprir calendário”, ou
para estabelecer um dia em que toda a turma me iria mostrar as suas valências
nos mais diversos conteúdos. No entanto, e conhecendo cada vez melhor a
turma, as surpresas já não eram muitas naquele último momento de avaliação,
visto já conhecer as capacidades de cada um, de acordo com aquilo que foram
fazendo, trabalhando e evoluindo ao longo das aulas. Assim, a avaliação
formativa, para além de colaborar para a avaliação final, tinha um papel
importantíssimo no momento da avaliação sumativa.
Além de tudo isto, a nota final de cada aluno, na minha perspetiva, deve
corresponder ao que foi o seu trabalho e evolução, tendo em conta o ponto de
partida ao longo de toda a UD e não apenas ao seu rendimento numa última
aula. Considero também, que este tipo de avaliação beneficia os alunos, na
perspetiva em que ajuda aqueles alunos com mais dificuldades e que podem ir
mostrando trabalho e evolução ao longo das aulas. Além disso, a avaliação
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sumativa é encarada e realizada pelos alunos, na maioria das vezes, em
ambiente de maior ansiedade e nervosismo, o que pode levar a falhas e
pequenos erros de desconcentração. Aqui, na minha opinião, deve entrar a
avaliação formativa. A meu ver, estes alunos não devem ser demasiadamente
penalizados. Será importante olhar para aquilo que conhecemos dos alunos na
modalidade em questão, e perceber que o aluno é bom e que por falhar uma
vez, na última aula, não deverá ser muito prejudicado. Aqui entra em ação a
avaliação formativa que o professor vai fazendo e vai retirando conclusões ao
longo da UD, mas também o bom senso do professor e o seu dever de
perceber os diversos contextos de avaliação.
Através da avaliação formativa, fui também adaptando aquilo que eram
os diversos planeamentos para as aulas. Esta avaliação mantem uma
“articulação estreita com o processo de ensino e aprendizagem e desempenha
uma ação de controle e ajustamento permanente e simultânea em relação ao
trabalho em curso” (Sobral & Barreiros, 1980, p. 13). Daquilo que observava
dos alunos, e das avaliações constantes que fazia ao seu rendimento, aula
após aula, preparava-me a mim e à própria aula, no sentido de encaminhar os
alunos para uma melhoria do seu desempenho. Assim, apesar de não
estarmos a avaliar a prestação dos alunos uma forma formal, eu estava a
avaliar para mim mesmo o seu rendimento, de forma a perceber que novas
estratégias é que teria de trazer para as aulas seguintes para melhorar a sua
performance. Esta é uma das grandes vantagens da avaliação formativa. Em
alguns casos, estas estratégias ou progressões de ensino, nem sempre são
preparadas de forma crescente, ou seja, por várias vezes para alunos com
mais dificuldades é necessário baixar o nível pedido, recuar um pouco no nível
de exigência. Isto para que todos percebam e consigam mais tarde executar o
pretendido. Esta situação aconteceu algumas vezes durante este ano, em que
tive de adaptar alguns exercícios e algumas progressões para alunos com
menor capacidade prática, principalmente em modalidades individuais, como o
salto em altura, lançamento do peso e ginástica de solo, em que foi necessário
em alguns momentos alguns alunos realizarem diversos exercícios que não

87

estavam inicialmente planeados, mas que eram importantes para tentarem
chegar ao nível dos colegas.
De seguida surge a avaliação sumativa. Esta, feita no final de cada UD,
com base em critérios e conteúdos específicos que foram abordados no
decorrer das aulas. A sua principal função, era verificar se os objetivos tinham
sido atingidos, de acordo com aquilo que tinha sido pedido e trabalhado nas
aulas.
“Em relação à aula de quarta-feira, esta foi dedicada à avaliação sumativa de
ginástica de solo. Preparei antecipadamente uma grelha, que me facilitou no momento
de estar a avaliar os alunos. Esta grelha estava dividida de acordo com os três níveis
das sequências, e em cada nível estavam alinhadas os elementos gímnicos de acordo
com a ordem de cada uma das sequências. Devo confessar que esta foi das
avaliações mais simples e tranquilas que realizei. Devido à sua prévia organização e
ao nível de execução dos alunos que facilitou a dinâmica da aula. De seguida foi feita
a avaliação, em que um aluno, à vez, realizava a sequência escolhida de acordo com
o grau de exigência que tinham escolhido. Dando ouvidos a uma sugestão da
professora cooperante, optei por começar a avaliação pelos alunos de nível 3, o nível
mais difícil. Esta decisão foi tomada porque eram alunos com melhor nível técnico,
mais confiantes e mais dinâmicos na própria apresentação da sequência, sem
precisarem de grandes ajudas e sem perder muito tempo. Desta forma, permitiu aos
restantes treinarem mais um pouco e perderem algum nervosismo. De seguida fizeram
a avaliação os alunos de nível 2 e por último os alunos de nível 1. No final da aula,
fiquei contente pela forma fluida, organizada e calma com que foi feita a avaliação, o
que me permitiu estar concentrado e observar mais ao detalhe, determinadas
componentes críticas de cada um dos elementos gímnicos.”
(Diário de Bordo 34, 29 de maio a 31 de maio)

No momento de realizar as avaliações sumativas, tinha sempre o receio
de não ser o mais justo e equilibrado possível no momento de atribuir as notas.
“Além disso, talvez a situação que me tenha preocupado mais foi a justiça na
atribuição dos valores. O facto de conseguir ser o mais equilibrado possível e de não
querer prejudicar nenhum aluno em comparação com outros, talvez tenha sido o maior
desafio.”
(Diário de Bordo 11, 21 de novembro a 23 de novembro)
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Classificar uma pessoa de acordo com critérios específicos, e ter de seguida de
tomar uma decisão, não é fácil. Daí que muitas das vezes me suportasse na
avaliação formativa e naquilo que já conhecia do aluno. Sem dúvida que a
avaliação formativa foi um apoio e uma mais-valia nos momentos de avaliação
sumativa. Em primeiro lugar pelas dificuldades sentidas e que mencionei no
sexto parágrafo e em segundo lugar, pela forma como suportava as minhas
tomadas de decisão no momento de classificar os alunos.
“Penso que com o passar do tempo, a experiência torna-se importante no momento de
avaliar e certamente que no segundo e terceiro período já não devo sentir tantas
dificuldades, mas neste momento, a atribuição das notas, nomeadamente da minha
turma, não tem sido fácil, uma vez que se torna mais difícil avaliar quando temos uma
escala maior (0-20). Nesta fase penso ser importante ser o mais equilibrado possível e
tentar ir atribuindo as notas a cada aluno, comparando também com os restantes
colegas. Ainda falta uma semana para chegar ao fim o primeiro período, e certamente
que será uma semana muito importante para o meu desenvolvimento neste tema da
avaliação aos alunos.”
(Diário de Bordo 13, 5 de dezembro a 7 de dezembro)

Avaliar nem sempre é um processo confortável, até porque não
avaliamos apenas um aluno, avaliamos toda a turma.

Os

alunos

e

mesmo nós professores, temos a tendência de fazer comparações entre
alunos. Na minha perspetiva, esta ideia não está completamente errada, até
porque há alunos com rendimentos semelhantes, e esta comparação pode ser
mais um instrumento de ajuda ao professor. Onde pude verificar mais esta
situação, foi no momento da avaliação final, de atribuir as notas finais aos
alunos. No final de cada período era curioso ver a nossa reunião de NE, onde
debatíamos e conversávamos sobre as notas das 3 turmas. Por serem 3
turmas do mesmo ano de escolaridade e lecionadas pelos 3 estagiários,
comparamos muitas vezes as notas de alguns alunos de diferentes turmas,
visto que havia alunos com performances muito semelhantes e não era correto
atribuir valores completamente diferentes, de um aluno para o outro. Penso que
este trabalho é importante, até porque os próprios alunos, entre eles,
comparam as suas notas e mesmo entre turmas isso também acontece. E
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sendo alunos do mesmo ano de escolaridade, que trabalharam as mesmas
matérias, é natural que se verifiquem algumas comparações entre turmas.
Em relação à avaliação teórica, esta mostrou-se muito importante.
Foram realizados na minha turma dois testes teóricos, um no primeiro período,
outro no segundo. Percebi que de facto, é importante reservar um momento no
planeamento para atestar os conhecimentos dos alunos. Perceber até que
ponto é que a mensagem chega nas melhores condições aos alunos.
A realização dos testes teve os seus desafios. Ambos foram feitos em
grupo, mas as dificuldades mantiveram-se. Algumas delas, foram-nos alertadas
pela nossa PC, principalmente no que diz respeito à realização de perguntas
demasiado complexas, tendo em conta o ano de escolaridade e aquilo que
abordamos nas aulas. Na minha opinião os alunos devem apenas ser
questionados sobre informação que foi transmitida e falada ao longo de todas
as aulas e de acordo com o nível de dificuldade ou profundidade que lhe foi
transmitida. O teste deve aferir aquilo que foi a capacidade de atenção e de
absorção de toda a informação por parte dos alunos. Para mim, o teste não
deve ser fácil nem difícil, deve ser feito de acordo com aquilo que foi falado aos
alunos. O teste deverá ter como objetivo colocar os alunos numa situação de
reflexão e de perceção teórica sobre os temas que abordamos na prática.
“Com tudo isto quero apenas referir que este teste, ajudou-me mais um pouco
no meu crescimento enquanto professor. Ajudou-me a perceber que é importante
ajustar o nível das perguntas em função dos alunos, e não em função do nosso próprio
conhecimento. Ajudou-me também a perceber que quanto mais tentarmos elaborar o
teste, ao nível de linguagem mais “rica”, pior será o resultado dos alunos, visto que
não conseguem fazer o transfere para as situações reais de aprendizagem que
tiveram.”
(Diário de Bordo 12, 28 de novembro a 30 de novembro)

Por último, surge a autoavaliação. Talvez mais importante do que
avaliar, é perceber qual a opinião do aluno sobre a sua prestação ao longo de
cada período.
“Um dia importante, na medida em que ficamos a saber de forma mais
pormenorizada qual a opinião dos alunos em cada uma das componentes ao qual são
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avaliados. É uma aula importante porque nos permite falar com os alunos e dar-lhes a
entender o que correu mal e o que deveriam ter feito para ter uma nota mais elevada.
São aulas importantes e de reflexão. Até para mim. Pensarmos no que fizemos e no
que temos de fazer para melhorar.”
(Diário de Bordo 28, 3 de abril a 5 de abril)

Mais uma vez, esta também não deve ser encarada como uma mera tarefa.
Este momento de realizar a autoavaliação, é importante tanto para o aluno,
mas também para o professor. Para o aluno porque pode transmitir ao
professor a sua opinião e as suas razões para justificar a nota merecida.
Também é um momento de reflexão e de pensar naquilo que foi feito e nos
aspetos que têm de ser melhorados. Para o professor torna-se importante na
medida em que percebe e vê a opinião do aluno e acaba por servir como termo
de comparação em relação à nota que já terá pensado para o mesmo. Apesar
de tentarmos ser o máximo coerentes, rigorosos e justos para todos os alunos
nos momentos de avaliação, é importante perceber a ideia e a autoavaliação
do aluno, o agente principal das nossas ações, a pessoa a quem exigimos
trabalho e empenho, a pessoa que realmente realizou e pôs em prática tudo
aquilo que lhe pedimos ao longo do ano e nos momentos específicos de
avaliação. Este momento, que nem sempre é encarado com a devida
responsabilidade, é dos mais importantes e os alunos muitas vezes não
percebem a sua importância. Uma boa autoavaliação pode mudar a opinião do
professor em relação à nota que tinha pensado para o aluno. Um caso concreto
disto, foi uma situação ocorrida no primeiro período, em que no final da aula de
autoavaliação, uma aluna veio falar comigo sobre a nota que eu lhe ia atribuir.
Falou comigo, justificou a sua ideia, utilizando argumentos válidos e dei-lhe
razão.
“Daqui tiro a conclusão de que é muito importante este momento de
autoavaliação, de ouvirmos os nossos alunos e perceber também qual a perspetiva
deles, para podermos ser o mais justo possível com eles. No meu caso, no dia da
autoavaliação, houve uma aluna que não concordou com as notas que eu lhe atribuí.
Ela justificou bem a sua ideia e eu concordei. No final da aula, em conversa com a
professora, decidimos alterar a nota da aluna em questão, visto que tinha razão para
tal, em comparação com outras notas que foram atribuídas a outras colegas.”
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(Diário de Bordo 14, 10 de dezembro a 18 de dezembro)

Assim, esta aluna através de uma autoavaliação bem feita e bem pensada, fezme refletir. No final, acabou com um valor a mais em relação àquilo que tinha
inicialmente pensado.
A autoavaliação serve para isto mesmo, todos refletirem e chegarem a
um consenso, sobre aquilo que foi a prestação dos alunos ao longo do período.
Mais uma vez se prova que ninguém dá nada a ninguém e que não são os
professores a dar as notas. O professor é um intermediário, servindo apenas
para guiar o aluno e atribuir o valor merecido. Valor este, que resulta daquilo
que o aluno quiser, ou for capaz de fazer em contexto de aula.
Concluindo a temática da avaliação, esta necessita de muita atenção,
dedicação e prática. Ao longo deste ano foi trabalhada e estimulada. Apesar de
não ser uma tarefa fácil, é essencial que a façamos de forma responsável, visto
ter grande utilidade para aquilo que é o crescimento e desenvolvimento dos
alunos, a nível profissional e pessoal. “Deve ser entendida como um meio de
promoção e desenvolvimento pessoal e não como um meio de seleção ou de
exclusão social” (Rosado et al., 2002, p. 12).

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relação com a
Comunidade
4.2.1. Atividades do Grupo de Educação Física
Ao longo deste ano, percebi que o dia-a-dia de um professor de EF, não
se restringe apenas à preparação, planeamento e concretização das aulas.
Muito para além disso, está todo o contexto envolvente. Contexto, que
influencia aquilo que é o dia-a-dia do professor e que determina muitas das
suas experiências. Quando falo em contexto, falo de todos os seus
intervenientes ativos em ambiente escolar e que ajudam a moldar a
personalidade da escola, como professores, pessoal não docente, ou mesmo
alunos. Todos eles ajudam a criar e influenciam aquilo que são as dinâmicas
da escola, as suas atividades e a própria identidade da escola, tornando-a
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diferente de todas as outras. Na Escola Básica e Secundária Rodrigues de
Freitas não é exceção.
Quem gosta verdadeiramente do que faz, sente vontade de deixar uma
marca positiva por onde passa, independentemente da personalidade de cada
pessoa. Esta marca positiva pode ser deixada de várias maneiras, seja através
de grandes métodos de ensino, criação de novas relações entre pessoas ou
participação e ajuda em eventos orientados para a comunidade escolar. Este
ano percebi, que todos estes eventos e as interações que criamos e
desenvolvemos, ajudaram-me a construir uma identidade, um entusiasmo e
uma visão, diferentes desta profissão, o que me fez gostar ainda mais dela. A
escola não são só as aulas e os alunos. A escola engloba uma comunidade,
rica em interações muito importantes na construção e desenvolvimento da
minha personalidade enquanto docente. Interações e experiências escolares
que devem ser criadas pela própria escola, seja internamente como
externamente, através do contacto com a sociedade que a rodeia ou com a
cultura onde está inserida. “O desenvolvimento da personalidade parece (…)
intimamente ligado às condições educativas criadas pela instituição educativa”
(Mialaret, 1999, p. 31).
Assim sendo, e se a escola não é apenas a interação entre dois agentes
(professor – aluno), debruço-me agora um pouco sobre algumas atividades
realizadas ao longo deste ano, pelo grupo de EF. Atividades que me permitiram
criar ligações com uma grande parte da população escolar, em contextos um
pouco mais lúdicos, descontraídos e onde reinava a animação e o espírito
competitivo.
No momento da nossa chegada à escola, chegou até nós muita
informação e vários documentos, vindo da nossa PC. Entre eles, estava o
plano anual de atividades, referente ao grupo de EF. Algumas das atividades
que o grupo se propunha, diziam respeito, à organização do corta mato
escolar, torneio de basquetebol, torneio de voleibol e torneio de andebol. De
todos eles, o torneio de andebol foi o único que acabou por não ser organizado,
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talvez por faltar um pouco de espírito de iniciativa e de grupo, para a
colaboração e avanço da atividade.
Assim, o corta-mato foi a primeira atividade em que estive inserido como
agente promotor e organizador. Por ser a primeira, não tinha a noção de como
era estar do lado de quem organizava, do lado do professor. Como aluno sabia,
sei e continuo com a ideia depois da sua realização, que é uma atividade muito
reconhecida e aceite por parte de toda a comunidade escolar, nomeadamente
os alunos. No entanto, envolve grande empenho de todos os seus
intervenientes, nomeadamente de quem organiza. Apesar da reunião feita para
preparar este dia, acontecerem algumas falhas que não se podem verificar
neste tipo de atividades. A atividade foi concluída, com maior ou menor ajuda
de todos, com maior empenho de uns do que de outros, mas nas vésperas
destes dias é importante que todos colaborem, para que nada falhe no dia do
evento. Desde atrasos de professores, a falta de conhecimento das tarefas a
desempenhar por cada um, estas atividades necessitam e são realizadas de
forma correta se houver comunicação e entreajuda. Além disso, ainda retive
que estas atividades necessitam de ser preparadas com algum tempo de
antecedência. Todos os pormenores contam no dia do evento. Estes
pormenores, possíveis falhas ou aspetos a melhorar só são detetados quando
se tenta antecipar e preparar com tempo a atividade em questão. Assim, é
importante nestes dias que haja algum espírito de solidariedade e colaboração.
“Este foi também o dia da realização do corta mato na escola. E depois de
refletir o antes, o dia da prova e o pós corta mato, a grande conclusão a que chego, é
que sem união, trabalho de equipa e organização não é possível levar para a frente
este tipo de eventos nas escolas. Talvez os alunos e para quem estivesse de fora não
fosse tão notório, mas houve claramente alguns aspetos que foram falhando durante a
manhã. Este tipo de eventos só é possível com o empenho e ajuda de todos, além de
haver professores a chegarem atrasados e sem perceberem o que tinham que fazer e
como. Assim, este evento serve de exemplo para aquele que vamos organizar em
Janeiro. É importante preparar as coisas antecipadamente, haver comunicação e
entreajuda entre todos os elementos presentes, para se corrigirem possíveis falhas
menores, mas que no dia, podem gerar grandes problemas.”
(Diário de Bordo 12, 28 de novembro a 30 de novembro)
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É importante que todos os professores, seja nesta atividade ou em qualquer
outra, nunca desistam ou deitem a toalha ao chão, procurando novas
estratégias para desenvolver, promover e tornar mais rico o evento. Sobre o
próprio dia, salientar o espírito competitivo, de animação e de interação que foi
vivido entre todos os intervenientes. O desporto tem como missão a passagem
e transmissão de alguns valores importantes para a nossa vida, e, atividades
como o corta mato podem ser boas iniciativas para trabalhar e desenvolver
esses mesmos valores.
A próxima atividade que se seguiu a ser desenvolvida foi o torneio de
Basquetebol 3x3. Tal como o corta-mato, a sua organização estava ao encargo
de todo o grupo de EF. Tal como aconteceu com o corta-mato, não fiquei
responsável por nenhuma tarefa em particular. No entanto, estive presente e fiz
de tudo um pouco. O facto de não ter nenhuma tarefa, até pode servir como
ponto de reflexão. Permitiu-me viver estas duas atividades de uma forma
diferente. Interagi com um maior número de pessoas e estive em contacto com
inúmeras situações que me podem vir a ajudar num futuro próximo. Acabaram
por ser experiências ricas, no sentido em que fiz de tudo um pouco, fui árbitro,
estive no controlo do sistema de som, fui juiz de mesa, entre outras funções.
Mais uma vez, uma atividade desportiva teve a capacidade de juntar vários
agentes educativos em volta do espírito de grupo, de competição, de união, de
alegria e festividade. Foi uma manhã muito bem passada, que serviu como
preparo para o evento seguinte, que se vinha a aproximar e que iria ser
organizado pelo NE.
Para finalizar, a última atividade a ser realizada foi o torneio de Voleibol.
Atividade esta que nos foi proposta pela nossa PC para o NE, pegar nas
rédeas da sua preparação e organização.
Apesar do núcleo já ter passado por experiências em atividades
anteriores, acabamos por cometer alguns erros. O objetivo era a atividade ser
planeada por nós, no entanto a nossa PC acabou por ter um papel mais ativo
do que seria de esperar. Preparamos o evento com demasiada tranquilidade e
os dias iam passando, ao ponto de ser a PC a disponibilizar-nos alguns
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documentos essenciais, nomeadamente para a inscrição dos alunos. Também
a nível de prémios podíamos ter sido um pouco mais criativos e dinâmicos. No
entanto, nem tudo foi mau. Na minha opinião, fizemos uma boa distribuição das
equipas presentes, através de um calendário de jogos bem estruturado. Esta
distribuição não era fácil de executar tendo em conta o elevado número de
equipas inscritas. A própria distribuição e organização das diversas equipas
pelos diversos campos montados, foi uma mais-valia no dia da atividade. Em
vários espaços, os alunos tinham acesso a alguma informação importante para
se deslocarem de forma correta para darem início aos seus jogos. Mas
voltando à organização da atividade, esta poderia ter corrido melhor se o
núcleo tivesse trabalhado melhor em equipa, de forma mais unida e interativa.
Não houve o espírito crítico positivo necessário para que a atividade se
desenrolasse noutros moldes. Por ser a primeira vez que estávamos no
comando de uma atividade escolar decidimos iniciar de forma atempada a sua
organização. No entanto, tudo foi feito de forma pausada e documentos como
boletins de jogo, roulement dos jogos, regulamento dos jogos e cartaz
promocional, foram elaborados um pouco em cima da data do torneio. A
preparação desta atividade serviu-nos de exemplo para atividades futuras.
Nunca é bom resultado fazer as tarefas próximo das atividades. É tudo feito de
forma mais apressada e nem sempre da maneira mais correta. Assim, aspetos
como organização, gestão e um bom planeamento de tarefas, são essenciais
para quem organiza atividades como estas.
O dia da atividade chegou, e de facto, teve muita afluência. O número de
inscrições foi bastante avultado, de forma que estávamos com receio que
alguns jogos passassem para a parte da tarde. Por haver tantas equipas
envolvidas nada podia falhar e já estávamos mentalmente preparados para
uma manhã bastante agitada. No entanto, há que salientar a ajuda que
recebemos de vários professores do grupo de EF. Sem a ajuda deles seria
impossível avançar com o evento e, por exemplo, manter a atividade em
andamento em dois espaços diferentes. O dia começou cedo, devido a alguns
procedimentos que só poderíamos fazer no próprio dia da atividade. Preparar
os diversos campos de jogo, montar as redes e sistema de som, para além de
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conseguir organizar e garantir a presença de árbitros para os jogos. Ao longo
do torneio fui desempenhando várias tarefas, principalmente de gestor e
coordenador de espaço do jogo e distribuição de equipas, de forma a tornar
mais rápida a troca de equipas de uns jogos para os outros. O papel de árbitros
foi atribuído a alunos ligados à associação de estudantes e como
conhecimento e alguma experiência na modalidade. Além disso, há sempre
pequenos retoques e ajustes que foram feitos, de forma a tornar a atividade o
mais dinâmica e organizada possível. Apesar de uma pequena falha que
ocorreu no resultado de uma das equipas, que mais tarde foi ajustado, o
torneio desenrolou-se como era esperado. Destacar a festividade vivida pelo
público e o espírito desportivo que se desenvolveu com o passar dos jogos. Em
competição, estiveram presentes apenas equipas mistas, distribuídas e
organizadas em vários níveis e espaços. Quatro “mini-torneios” distribuídos por
cinco campos, montados de acordo com o escalão etário. A minha turma fez-se
representar por duas equipas. Apesar de não terem chegado a uma fase muito
adiantada do torneio, fiquei satisfeito com a sua participação. Sinal que o
“bichinho” do desporto está com eles. Mostraram empenho e entreajuda, o que
me deixou muito satisfeito. Além disso, vivenciaram o espírito do torneio e
divertiram-se.
No cômputo geral, o torneio decorreu dentro da normalidade, sem erros
relevantes e com uma boa organização e celeridade.
“No que diz respeito aos pontos positivos, importa exaltar a calendarização
com horário das diferentes jornadas que permitiu que todos os jogos ocorressem em
simultâneo e conferiu uma atualizada noção do atraso ou de adiantamento do torneio.
Além disso, consideramos que houve uma equilibrada e pensada distribuição do
espaço face às equipas inscritas em cada escalão e uma apropriada promoção do
evento, quer pela antecipada afixação da calendarização e formação dos grupos, quer
pelo frame em cartolina e fotografias tiradas durante a sua realização.“
(NE – Relatório Torneio de Voleibol 2019)

Não me irei esquecer deste dia, tal como dos outros. Dias especiais de
alegria, aspeto essencial no desporto. A realização destes torneios, mesmo em
contexto escolar, mostra que o desporto ainda está presente entre os alunos e
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os jovens. Assim, a realização destas atividades, permite aproximar o desporto
e a EF à comunidade escolar, mostrando as suas enúmeras valências, como o
espírito de equipa e competitivo, interação entre pessoas e a própria
festividade. Assim, com este tipo de atividades se prova que, apesar de ser
cada vez mais desvalorizada esta disciplina tem a capacidade reunir e juntar
em muito pouco tempo, vários membros da comunidade escolar envolvente.

4.2.2. Desporto Escolar
Sem dúvida, das melhores experiências que tive ao longo deste ano, foi
a aventura no desporto escolar (DE), na equipa de goalball. Experiência
riquíssima do ponto de vista da aprendizagem de novos conteúdos, partilha de
informação, interação aluno-professor, fraternização, convívio com alunos
invisuais ou baixa visão, perceção das suas dificuldades, ajudá-los a
ultrapassar essas dificuldades, criar-lhes novos desafios e criação de uma
equipa fantástica. Ao DE cabe a missão de “proporcionar o acesso à prática
desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso
escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de valores e princípios
associados a uma cidadania ativa”1.
Ao início estava um pouco reticente no momento de escolher a equipa e
a modalidade que queria acompanhar no DE, ao longo do ano. Logo em
setembro, das primeiras reuniões em que tive oportunidade de estar presente,
foi na reunião de área disciplinar de EF. Nesta reunião ficamos a saber a oferta
de modalidades que iam ser trabalhadas em contexto de DE, bem como a
distribuição dos professores por cada uma delas.
Nesta fase ainda não tínhamos de tomar uma decisão definitiva, mas
tínhamos a obrigatoriedade de escolher e acompanhar uma das equipas, ao
longo de todo o ano. Desde essa altura, o momento de tomar uma decisão não
foi fácil. Tinha duas opções em mente: ou ia para uma equipa e escolhia uma
modalidade que estava mais à vontade, que já conhecia alguns dos seus
princípios e que a perspetiva era de que o trabalho neste contexto fosse mais
1

Informação retirada do site http://desportoescolar.dge.mec.pt/visao-missao-e-valores
consultado a 04 de Julho de 2019
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facilitado, ou aventurava-me na escolha de uma modalidade que desconhecia,
aumentando assim o meu conhecimento e a minha capacidade de enfrentar e
superar novos desafios. O dilema estava lançado, mas a escolha não demorou
muito tempo a ser tomada. Decidi confrontar os meus receios e partir à
descoberta de uma nova experiência. Avancei e optei por escolher a
modalidade de goalball.
“Passadas duas semanas de ter começado a marcar presença nos treinos de
goalball e de ter começado esta aventura no desporto escolar, penso que chegou a
altura de fazer um pequeno balanço daquilo que já consegui reter destes treinos.
Aquilo que me fez escolher este grupo, para além do facto de conseguir adquirir um
maior conhecimento numa modalidade pouco abordada na licenciatura, foi o facto de
querer experienciar como seria trabalhar com alunos com vários tipos de dificuldades
e também querer fugir àquelas que são as tradicionais modalidades, e de querer
conhecer melhor esta. Para além da dificuldade óbvia que é a baixa visão, alguns
deles apresentam também mais algumas dificuldades (coordenativas, de locomoção,
etc). Na minha opinião, o contacto com estes alunos é muito importante. Permite-nos
“descer à terra” e concluir que às vezes, o simples é o que é preciso para ensinar os
alunos. Ainda só tive em contacto com eles em dois treinos, mas concluo desde o
primeiro que são crianças incríveis e que merecem todo o meu respeito, admiração e
empenho durante o tempo em que estou com eles. São alunos que valorizam muito o
papel do professor, que gostam de aprender e que querem aprender! De uma forma
geral, e apesar de esta experiência ainda estar a começar, tenho a perceção que esta
minha escolha, foi uma decisão acertada.”
(Diário de Bordo 10, 14 de novembro a 16 de novembro)

Depois de tomada a decisão, chegou o momento de começar a pensar e
criar algumas expectativas sobre aquilo que ia enfrentar e os desafios que iam
aparecer. Devo assumir que devido ao pouco conhecimento sobre a
modalidade e a pouca prática que tive na faculdade no ano anterior, as minhas
expectativas nem eram muito altas nem muito baixas, porque não fazia a
mínima ideia do que me ia acontecer. Fui indo, pouco a pouco, passo a passo
percebendo aquilo que ia enfrentar. No início foram algumas as dificuldades
que surgiram, mas destaco duas em particular: falta de conhecimento da
modalidade e desconhecimento de como trabalhar com alunos invisuais ou de
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baixa visão. A partir deste momento a evolução teria de começar a surgir.
Percebi os maiores problemas e cabia-me a mim começar a trabalhar para os
resolver. Para me ajudar a solucionar as dificuldades, tive o professor
responsável pela modalidade, o professor Tiago Mendes. Grande parte do
sucesso que a equipa atingiu e do meu sucesso nesta aventura do DE, foi
graças a ele. Apesar de todo este projeto ter sido organizado e montado
devidamente, este ano letivo, sempre me ajudou e apoiou de uma forma
incansável. Passo a passo, de uma forma subtil ia-me dando ferramentas de
apoio para começar a entrosar-me no espírito de grupo, até chegar a um
patamar de liderança conjunta, com ele e com um ex-aluno de escola, que
também estava a realizar estágio na equipa.
“No final deste treino, e numa conversa com o professor Tiago, fiquei a saber
que irei ter um pouco mais de responsabilidade durante os jogos. Para mim é
importante, visto que me ajuda a ficar ainda mais por dentro de uma modalidade que
para mim, ainda há algum tempo me era desconhecida, e que me permite ficar a
conhecer muitos dos procedimentos que são usados nas competições oficiais desta
modalidade.”
(Diário de Bordo 17, 16 de janeiro a 18 de janeiro)

Com o passar das semanas a equipa ia sendo construída, iam sendo
implementadas regras e novos métodos de trabalho. Para isso ajudou a
experiência do professor Tiago na modalidade em questão, como treinador da
equipa do Futebol Clube do Porto, a ajuda do Fábio (também ele ligado à
modalidade como atleta) e a minha colaboração menos fugaz numa fase inicial.
Menos fugaz por ser apenas um colaborador e por querer começar a perceber
um pouco mais da modalidade, sem me querer entrosar muito naquilo que era
a preparação do treino, nomeadamente na escolha dos exercícios. Sem dúvida
alguma, que todos estes receios foram ultrapassados poucas semanas depois.
A equipa começou a ganhar fortes alicerces e rotinas de trabalho, algo que se
veio a tornar fundamental ao longo do ano.
“Os treinos têm sido marcados por uma intensidade maior fruto de um maior
empenho dos atletas mas também das rotinas que têm sido desenvolvidas com o
passar das semanas. Muitos atletas entraram para a equipa este ano e o
conhecimento da modalidade era reduzido. Bem como o conhecimento do que é

100

trabalhar num grupo. Organização, paciência, concentração e empenho têm sido
aspetos que os atletas têm vindo a desenvolver. O que resulta num maior rendimento
nos treinos. Claro que tudo isto é trabalhado apenas uma vez por semana, e tudo isto
leva o seu tempo a ser trabalhado.”
(Diário de Bordo 21, 13 de fevereiro a 15 de fevereiro)

Estas rotinas foram começando a ser cada vez mais vincadas e toda a equipa
técnica fazia questão de relembrar e orientar os alunos para determinadas
funções a desempenhar. Por exemplo, em todos os treinos, os alunos já
sabiam que tinham de equipar rapidamente, aquecer, fazer alguns exercícios
de mobilidade ou exercícios técnicos para de seguida ir para o jogo formal.
Havia também sempre alguém responsável por arrumar o material de treino.
Em dias de encontros, ficaram a perceber a devida ordem de acontecimentos:
chegada ao local de competição, equipar, aquecer, jogar, desequipar, comer
alguma coisa e voltar para o autocarro.
“Neste encontro começo por destacar de forma positiva a organização da nossa
equipa na chegada à escola e na preparação dos jogos. De forma autónoma e sem
necessidade de relembrar de forma constante o que têm de fazer, distribuíram-se
pelos respetivos balneários, equiparam-se e sem grande confusão colocamos todo o
nosso material numa zona do pavilhão, reunimo-nos e começamos a aquecer. Devo
destacar este aspeto porque à partida parece uma coisa perfeitamente natural mas
para estes alunos é difícil criarem rotinas dentro da vertente competitiva e perceberem
os seus timings. Tudo tem um momento, um local e uma oportunidade para ser feito e
esta equipa está cada vez a perceber melhor isso. Além disso, dentro da equipa há um
aluno responsável pelos equipamentos e outro responsável pelos lanches. Isto, para
além de dar algum descanso a quem coordena e organiza a equipa, atribui
responsabilidades aos atletas. E é importante perceberem que cada um tem a sua
função dentro da equipa e que sem eles nada é possível.”
(Diário de Bordo 27, 26 de março a 29 de março)

Tudo isto foi sendo implementando ao longo do ano e demorou o seu tempo.
Mas é muito satisfatório chegarmos aos últimos treinos e aos últimos encontros
e reparar que tudo isto já surgia de forma natural e espontânea. Um dos
grandes méritos desta equipa foi a sua capacidade de adaptação e rigor a que
foram cingidos comigo, com o professor Tiago e com o Fábio. Com esta
experiência percebi o quão é importante para estes alunos, com todas a suas
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dificuldades e todos os desafios que têm de superar dia-a-dia, criar rotinas de
trabalho e de organização que os ajudem na sua vida quotidiana e no desporto
em particular. Sim, este ano foi positivo para estes alunos de várias maneiras.
Para além de conseguirmos vincar fortes rotinas de trabalho que os ajudam no
seu dia-a-dia, também os conseguimos levar para uma dimensão competitiva,
de trabalho de equipa e de espírito de grupo que merece e tem de ser
realçado.
“Em qualquer modalidade, sendo ela adaptada ou não, a competição traz-nos
mais adrenalina e vontade de fazer mais e melhor. Pois bem, nestes meninos não é
diferente. Tive a oportunidade de ver que estes são jogos vividos muito intensamente,
mais do que o que se pensa. Claro que ninguém quer perder, mas sem dúvida que
esta é uma modalidade especial. E aqui sem dúvida que o importante é jogar,
participar e ter uma “voz ativa” em campo. Nestes jogos o lado estratégico também é
muito importante, ao ponto que dois dos nossos atletas não queriam ir a jogo porque
iriam jogar com uma bola de iniciação, quando estão habituados a jogar com bolas
oficiais. Até neste aspeto foi interessante observar o comportamento deles e ver até
que ponto vai o nível competitivo deles. A nossa é equipa é jovem, constituída por
alguns elementos muito novos, mas ver a alegria deles quando se estavam a preparar
para entrar em campo e a tristeza por terem de sair dele porque acabava o jogo, é
sinal de que estes meninos também merecem estar presentes nestes eventos e a sua
dificuldade motora não deve ser motivo para perderem estas oportunidades de se
juntarem a estas equipas de desporto escolar. Nem sempre é fácil arranjar pessoas
que queiram ajudar nestas atividades, mas o resultado final é muito compensador, por
sabermos a alegria que estamos a possibilitar a estes jovens. Para mim, esta foi sem
dúvida alguma, uma manhã diferente. Acima de tudo porque tive a responsabilidade
de gerir a equipa durante os jogos, coisa que nunca pensei fazer numa modalidade
que ainda não me sinto 100% à vontade. Claro que é importante vencer, mas a minha
maior preocupação era que todos saíssem satisfeitos deste encontro. E para além de
vencer, o aspeto que me agradou mais era a alegria e vontade que todos demonstram
quando iam entrar em campo. Poderia colocar a jogar sempre os melhores jogadores,
mas para mim o resultado final que eu queria ver, era a participação de toda a equipa,
até porque em alguns casos estes foram os primeiros jogos que realizaram e é
importante começar a dar alguma confiança a estes alunos mais novos.”
(Diário de Bordo 19, 29 de janeiro a 1 de fevereiro)
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Semana após semana, encontro após encontro, a nossa equipa técnica
conseguiu incutir na equipa um aspeto que muitas das vezes estes alunos não
conseguem encontrar nas suas vidas, por falta de condições, acessibilidade e
incapacidade. O fator competitivo, o conviver em grupo, numa equipa
desportiva. Estes alunos têm muito pouco acesso a tudo isto. Este ano foi bem
diferente. Conseguimos criar um espírito de grupo muito forte e levamos os
alunos para a convivência daquilo que também faz parte do desporto: a
competição. Todos nós gostamos de nos sentir capazes de realizar algo,
gostamos de nos sentir úteis, de viver e conviver com pessoas e este ano foi
possível criar essas condições à nossa equipa. Toda a festa que foi criada nos
dias dos encontros, todos os rituais e rotinas que foram sendo aprimoradas e
vividas todas as semanas, toda a envolvência criada com as outras escolas, o
contacto estabelecido com outros alunos, já para não falar da incrível
experiência que foi possível fornecer aos alunos, com a nossa ida a Lisboa
para realizar o apuramento nacional para os “WSC ISF – Inclusive Games
2019” (ver anexo 5).
“Quarta-feira, treino da equipa no ginásio central, um dia após a nossa
participação. No início fizemos uma reflexão dos dois fantásticos dias vividos em
Lisboa. Todos os alunos participantes falaram e relataram aquilo que mais gostaram e
que podia ter corrido melhor. Chegar ao fim, e poder concluir que ajudei estes alunos a
viverem uma experiência diferente, é muito reconfortante e deixa-me satisfeito. Estes
alunos precisam de conhecer, experienciar, viver o mundo, estar em contacto com
novos desafios, fazer novas amizades e fugir um pouco daquilo que são as suas
rotinas e viver um dia diferente. Aquilo que para um normovisual são tarefas simples,
ou dias normais, para estes alunos isso é uma dificuldade. Tiveram dois dias
diferentes, viveram o espírito competitivo e tiveram em contacto com outro mundo. A
nível logístico tudo correu bem, havendo alguns aspetos a melhorar, mas no geral,
nada nos faltou. Na vertente competitiva nem tudo correu bem e há aspetos a
melhorar para os próximos encontros. Mas no final, é de louvar quem tenta ajudar
estes alunos e que, apesar das dificuldades lhes tenta oferecer estas experiências.
Parabéns ao professor Tiago, pela iniciativa que teve em querer avançar para esta
participação. Da minha parte fica mais uma experiência vivida. Estar em contacto com
estes alunos faz-nos crescer a todos os níveis, pessoal e profissional. Poder ajudá-los
nestes dois dias e conviver com eles foi muito bom. É interessante perceber as suas
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dificuldades do dia-a-dia, mas mais interessante é perceber a facilidade com que
muitas vezes solucionam os seus problemas. Esse era um dos desafios que tínhamos
para eles. Ajudá-los no que precisassem mas deixá-los viver o momento e dar-lhes
alguma autonomia, sentirem dificuldades diferentes daquelas que já estão habituados.
No final, fico com a sensação de dever cumprido.”
(Diário de Bordo 25, 11 de março a 15 de março)

De facto, estes alunos passam por muitas dificuldades e este ano tive a
oportunidade de trabalhar e acompanhar de perto aquilo que são as suas
estratégias para ultrapassar os seus receios. Já o disse várias vezes a toda a
equipa e fui dizendo ao longo do ano, que eu aprendi muito mais com eles, do
que eles comigo. Através desta experiência no goalball tive a oportunidade de
dar, mas também de receber em dobro ou em triplo. Com a nossa ida a Lisboa
pudemos proporcionar aos alunos, para além de uma experiência competitiva
fora do comum, levá-los para um meio e para contextos que lhes são
desconhecidos.
“Este aspeto da inclusão, das diferenças e apoio à aprendizagem, na teoria,
está presente na nossa na escola. No entanto a situação real diz-nos que nem tudo
funciona da melhor maneira. Já no caso do desporto escolar, a situação melhora um
pouco, visto que a participação dos alunos nos treinos e em encontros, lhes permite
também manter contacto com a realidade da competição, do convívio com pessoas,
dar-lhes alguma independência, entre outros aspetos.”
(Diário de Bordo 19, 29 de janeiro a 1 de fevereiro)

Anteriormente referi a importância das rotinas nas suas vidas como forma de
os ajudar a superar as dificuldades, mas com o passar do tempo vão ter de
conhecer e estar em contacto com outros contextos, outros locais, outras
cidades, outras ruas e novos passeios, por exemplo. Este ano reaprendi com
eles a importância de ser simples no nosso dia-a-dia. Não é preciso complicar
as nossas tarefas para sermos melhores ou mais eficazes. Para eles e para
mim também, a ida a Lisboa foi o momento de refletir e aprender que ao longo
da vida vão-nos aparecer vários desafios e que é importante estarmos
preparados para os enfrentar. No caso dos alunos, estiveram noutra cidade,
fora de casa, longe dos pais e do conforto de casa, para passarem dois dias e
uma noite em Lisboa. Repousaram num hotel onde tiveram oportunidade de
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contactar espaços diferentes do habitual. Estiveram também numa escola e
num pavilhão diferentes daquele onde costumam treinar. Este tipo de
experiências são difíceis de ultrapassar e todos os alunos contaram com toda a
ajuda possível. Mas os desafios foram lançados e todos eles passaram e
vivenciaram novas dificuldades e arranjaram formas de solucionar novos
problemas que lhes foram aparecendo ao longo destes dias.
“Aqui encontramos aqueles que são os grandes objetivos dos nossos treinos e
principalmente na participação nos encontros. Várias vezes é discutido este assunto
com o professor Tiago. O nosso principal objetivo é tentar fornecer a estas crianças
algumas experiências que lhes permitam ajudar no seu dia-a-dia e no seu
desenvolvimento enquanto pessoas, para que a sua vida seja um pouco mais fácil e
agradável.”
(Diário de Bordo 19, 29 de janeiro a 1 de fevereiro)

Também eu ao longo do ano fui ultrapassando algumas dificuldades que tinha,
principalmente na comunicação com os alunos. Mas uma vez, com a ajuda de
todos, tudo se tornou mais simples. Fui percebendo algumas estratégias para
comunicar com cada um deles ou simplesmente reunir toda a equipa, através
do batimento de palmas ou um simples estalar de dedos. A instrução deve ser
simples, clara e emitida de forma tranquila. Mais uma prova de que a
simplicidade pode resolver muitos problemas.
Aqui esteve a grande riqueza deste projeto. Há que dar valor a estes
alunos e ajudá-los. Com o avançar do ano, o professor Tiago foi-me dando, a
mim e ao Fábio, as rédeas da equipa, deixando-se ele ficar mais na
retaguarda.
“O treino desta semana foi um treino diferente do habitual. Isto porque estive
sozinho a orientar o treino. Neste treino dei-lhes a liberdade de serem eles a propor
alguns exercícios. Fizeram alguns exercícios de aquecimento, para de seguida
passarem para a situação de jogo. Foi de facto uma boa experiência. Digo isto porque
cada vez me surpreendo mais com estes alunos. E este foi mais uma vez um treino
em que fui eu quem aprendi mais conteúdos e informação, do que eles. De facto,
sentir da parte deles esta vontade de me quererem ajudar e de me quererem integrar
na sua equipa, tem sido muito motivador para mim.”
(Diário de Bordo 11, 21 de novembro a 23 de novembro)
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Também neste aspeto reforço a prestação do professor Tiago pela
oportunidade que me deu de poder ajudar, trabalhar e orientar os treinos e os
jogos onde a nossa equipa esteve presente. Até neste aspeto esta experiência
foi riquíssima. Tive a oportunidade de gerir em treino, mas fundamentalmente
em jogo aquilo que eram as decisões que tinham de ser tomadas, de gestão de
equipa.
“Gerir uma equipa não é fácil, quando estamos de corpo e alma na nossa tarefa, gerir
algumas emoções (principalmente no primeiro jogo) que surgiram devido ao problema
da bola, foi talvez o desafio maior. E aqui contei com a ajuda do professor Tiago. A
sua experiência foi muito importante, no sentido de “trazer” mentalmente os alunos
novamente para o jogo e de começarem a preocupar-se com aquilo que era
verdadeiramente importante. Este é um aspeto que devo melhorar. No início senti-me
um pouco nervoso e ansioso, o que não me permitiu estar completamente à vontade.
As experiências são muito importantes, e passar por elas faz-nos crescer, e no
próximo encontro o meu à vontade será maior. Até porque só retiro vantagens com
isso: o meu nível de atenção naquilo que interessa verdadeiramente é maior, a minha
análise do jogo é melhor e tudo isto só faz com que ajude ainda mais a equipa.”
(Diário de Bordo 19, 29 de janeiro a 1 de fevereiro)

Sempre com o auxílio do Fábio, fui-me entrosando um pouco mais naquilo que
é o jogo de goalball. Decisões táticas que devem ser tomadas, ordens técnicas
que devem ser ditas e até gerir emoções em contacto direto com os alunos.
“Destaco este treino por mais uma vez o professor Tiago, dar-me a mim e ao antigo
aluno da escola, Fábio, total liberdade para pensarmos e realizarmos o treino, algo
que já tem vindo a acontecer nos últimos tempos e que a mim me deixa motivado e
confiante tanto nas minhas capacidades como nos conhecimentos e experiência do
Fábio. Este é também um grupo constituído por alunos muito novos, que ainda não
têm a melhor perceção daquilo que é o ambiente de treino, e muitas vezes o
comportamento e a atitude não são os mais corretos. Assim, torna-se importante que
alguns destes alunos vão percebendo que os treinos não são um local de brincadeira,
mas sim de responsabilidade em que estamos a representar a nossa escola. A mim o
que mais me marcou neste treino, foi a reação de tristeza de alguns deles. Deixou-me
um pouco desconfortável, e com a perceção de que é importantíssimo saber lidar
muito bem com situações deste tipo, situações de gestão de emoções. Neste treino
aprendi que é fundamental tomarmos decisões bem ponderadas e o mais justas
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possíveis. A mim, marcou-me o facto de ter deixado alguns alunos de fora, no entanto,
foi-lhes transmitida uma mensagem muito importante. Mensagem esta de que nada
está garantido e que só com trabalho, dedicação, empenho e respeito pelos
professores é que eles podem atingir os seus objetivos. E acima de tudo, que nada
está garantido e que a presença nos treinos não é sinonimo de “tempos livres” em que
podemos brincar todo o tempo. Há espaço para tal, mas com moderação. Esta foi a
mensagem que eu e o professor Tiago tentamos transmitir, e que na minha opinião é
importantíssima para o desenvolvimento dos alunos.”
(Diário de Bordo 26, 20 de março a 22 de março)

Tive oportunidade de arbitrar por várias vezes algumas partes de alguns
encontros e participar no papel de oficial de mesa. Passei por tudo isto, por
toda esta experiência muito gratificante, com a ajuda fantástica desta equipa,
que foi construída com base em valores importantes para o desporto. Desta
experiência, mais do que dizer o que ganhei com ela, gosto de referir e
agradecer a oportunidade que tive em ajudar estes alunos, ajudá-los a estar
em ambientes onde se vive o desporto, onde se vive o espírito de grupo e de
equipa, onde foi possível transmitir aos alunos palavras como organização,
rotina e métodos de treino e de jogo. Desta experiência levo recordações e
muitos momentos de luta, sacrifício, mas também de recompensa, afetividade e
felicidade, muita felicidade, momentos que vão deixar saudade. Momentos que
espero que continuem a ser vividos por quem fique encarregue por este projeto
e por quem de novo possa surgir para ajudar a dinamizá-lo ainda mais.
“Este dia ficou também marcado pelo treino de goalball. A semana anterior a equipa
teve encontro em Braga onde os resultados foram muito positivos, 3 vitórias em 3
jogos. O treino começou precisamente com um balanço daquilo que foi a prestação de
toda a equipa ao longo de toda a manhã daquele dia. É de ressalvar em primeiro lugar
a capacidade de reflexão e introspeção muito importante que estes alunos têm vindo a
adquirir ao longo de todo o ano. Este, de facto, é um prémio para o professor Tiago,
uma vez que, após cada encontro, o treino seguinte fica marcado por esta pequena,
mas rica reunião. É importante estes alunos começarem a perceber que há mais
aspetos importantes para além do dia da competição. Através destas conversas, todos
fazem uma pequena reflexão daquilo que foi o rendimento da equipa, o seu
rendimento individual, e de toda a logística envolvente. De ressalvar a evolução que
estes alunos tiveram ao longo do ano em contexto de competição e em contextos que
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lhes são completamente desconhecidos. A forma como já se organizam, as rotinas
que já adquiriram em situação de jogo e extra-jogo, e a forma como montaram uma
equipa muito unida e coesa, são de facto aspetos a ter em consideração no final deste
ano.”
(Diário de Bordo 32, 15 de maio a 17 de maio)

Nunca pensei que o DE me marcasse tanto, talvez por cada vez mais
lhe darmos menos importância. Mas na minha opinião, o DE pode servir como
meio competitivo para aqueles alunos que não têm possibilidade de ingressar
no desporto federado. Já não me refiro apenas ao goalball, mas a todas as
modalidades. Talvez ainda não esteja tão “infiltrado” na organização do DE,
para poder comentar devidamente a sua estrutura, mas sinto que este, era um
meio privilegiado para atrair os alunos para a escola. Dando-lhes a perceber a
dimensão do desporto e daquilo que de bom podem retirar dele, como viverem
experiências desportivas competitivas, criação de novas amizades, a
importância do trabalho em equipa, entre muitos outros. A escola e a EF
precisam disso. Cabe às duas, oferecer condições para que tal possa
acontecer, ao nível de atividades, modalidades, espaços e meios humanos.

4.2.3. Direção de Turma
Ocupar a posição de diretor de turma (DT), foi a única tarefa que não foi
desenvolvida como as restantes, neste ano de estágio. Esta situação prendese com facto de nós estagiários, trabalharmos no DE ou na DT. A opção da
nossa PC em nos colocar no DE justifica-se plenamente pelo facto de, quem
está habitualmente com as equipas do DE são colegas de grupo disciplinar, o
que facilita a nossa integração. Eu e os meus colegas de núcleo estivemos
mais num papel de espectadores a assistir a tudo o que ia sendo tratado ao
longo do ano pela nossa PC, que exerceu esta função.
Por não termos tido essa possibilidade, foram várias as vezes que
tivemos oportunidade de falar sobre o tema, de forma a conseguirmos perceber
as preocupações, as funções, os encargos, a responsabilidade e todo o
trabalho burocrático que tem de ser realizado. Olhando de fora, para aquilo que
era todo o trabalho da nossa PC, refletia sobre a responsabilidade e a
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capacidade que tinha para lidar com certas tarefas. No papel de DT, o que me
parece mais difícil é a forma como nos preparamos e encaramos os
encarregados de educação. Com o avançar dos anos vamos ganhando um tato
especial e uma certa experiência para lidar com este tipo de situações, mas
hoje em dia, com o papel do professor cada vez mais enfraquecido, não deverá
ser nada fácil enfrentar todos os encarregados de educação e transmitir-lhes
informações e notícias sobre os filhos, que muitas vezes, podem não ser as
melhores.
Ao longo do ano, a PC ia conversando connosco e fomos percebendo
que todos os problemas associados à turma eram encaminhados para o diretor
de turma. De seguida, toda esta informação era tratada, organizada e
reencaminhada para os encarregados de educação e para a direção, caso
fosse necessário. No entanto, não são apenas problemas que um diretor de
turma tem de resolver. Percebi que um DT é um condutor de informação.
Informação necessária aos alunos, por exemplo, no momento de fazer as
inscrições para os exames nacionais, quais os procedimentos a fazer, ou então
com a marcação de algumas reuniões com a turma para transmitir informação
sobre os cursos disponíveis no ensino superior e quais os pré-requisitos,
médias ou exames que cada aluno é obrigado a ter de fazer para poder ter
acesso a esses mesmos cursos.
Tudo isto me leva a concluir que o diretor de turma é um gestor e um
guia. Um guia para encarregados de educação e alunos. Como tal, é
necessário criar uma boa relação com ambos. Estabelecer boas bases de
comunicação, com o objetivo de facilitar todos os procedimentos obrigatórios.
Através de uma boa base de comunicação entre diretor de turma, alunos e
encarregados de educação é que poderá surgir o trabalho cooperativo no
momento de resolver problemas, no sentido de melhorar o aproveitamento dos
alunos. No caso da nossa PC, penso que fez um grande trabalho com sua DT.
Já era o segundo ano que tinha esta turma para dirigir, e como tal, a sua
relação com alunos e encarregados de educação já estava a ser construída há
algum tempo. Várias vezes ao longo do ano, a professora era obrigada a
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perder algum do seu tempo de aula para tratar de informação referente à sua
DT. Seja para tratar de faltas de presença dos alunos noutras disciplinas, seja
para passar informação aos encarregados de educação, seja para transmitir
informação das reuniões de conselho de turma. Ao estar presente em algumas
das reuniões de conselho de turma, das turmas onde lecionei aulas, e ouvindo
também a PC, percebi a importância, o rigor e a preparação que é preciso ter
para se orientar reuniões tão importantes como estas. Nada pode faltar de
modo a que as reuniões decorram de forma dinâmica e organizada, sem
grandes interrupções, para que se tratem de assuntos que que merecem ser
discutidos entre todos os professores da turma. “O papel do DT é também
relevante na gestão das próprias relações que se estabelecem no seio do
conselho, dependendo muito da sua estratégia como líder a eficácia do
funcionamento deste órgão” (Roldão, 1995, p. 28). Por toda a organização,
dedicação,

empenho

e

profissionalismo

no

trabalho

que

a

PC

foi

desenvolvendo com a sua DT, até fez parecer fácil, um papel que se pode
tornar bem árduo de suportar, caso falte alguns dos parâmetros que fui
mencionando ao longo do capítulo.
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5. UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA COMO GANHO DE
AUTONOMIA NAS AULAS: UM ESTUDO SOBRE A PERCEÇÃO
DOS ALUNOS
Resumo
O presente estudo foca-se na intenção de realizar uma abordagem de
investigação-ação no decorrer do EP de um professor estagiário de Educação
Física. Este centrou-se no trabalho desenvolvido ao longo do 2º período, nas
aulas de 100 minutos no momento de realizar a condição física. Assim, o
principal propósito deste trabalho foi tentar compreender que benefícios terão
os alunos, no momento em que o professor lhes dá um pouco de autonomia
nas aulas. O grupo de estudo foi constituído por 24 alunos, divididos por 5
grupos. O material recolhido circunscreveu-se a entrevistas semiestruturadas
realizadas a cada um dos grupos. Foi feita uma análise exaustiva dos dados
recolhidos nas entrevistas. Para a análise dos dados, utilizou-se a análise de
conteúdo de acordo com as recomendações de Queirós e Graça, (2013).
Os resultados apontam para a potencialidade deste tipo de experiências,
quando incutimos nas aulas alguma autonomia aos alunos, pelo facto de
trazerem vários benefícios e vantagens relacionados com o aumento de
motivação para as aulas de educação física, valorização do trabalho em
equipa, aumento de responsabilidade e mais organização, e por fim aumento
do conhecimento e interesse pelas modalidades praticadas nas aulas e pelo
desporto em geral.

Palavras-Chave:

Educação

Física;

Autonomia;

Responsabilidade; Organização; Conhecimento.
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Trabalho

em

equipa;

Abstract
The present study focuses on the intention to realize an approach of
investigation-action during the professional training of a trainee professor of
physical education. It focused on the work developed during the second period,
in 100 minutes classes in the moment of realizing the physical conditioning. Like
that, the main purpose of this work was to try to understand the benefits the
students will have, in the moment the professor gives them a little of autonomy
in the classes. The group of study was made of 24 students, divided in 5
groups. The material collected were semi structured interviews made to each
one of the groups. An exhaustive analysis of the data collected was made
during the interviews. For the data analysis, it was made a content analysis
according to the recommendations of Queirós & Graça, (2013).
The results point to the potentiality of this kind of experiences, when we put in
the classes some autonomy to the students, by the fact of bringing very benefits
and advantages related to the increase of motivation for the physical education
classes, appreciation of the team work, increase in the responsibility and more
organization, ant lastly increasing the knowledge and interest for the sports
practiced in the classes and for the sport in general.

Keywords: Physical Education; Autonomy; Team Work; Responsibility;
Organization; Knowledge.
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5.1. Introdução
Durante muito tempo a EF viu-se refém da sua prática desportiva,
evidenciando

um

modelo

de

conservação

da

cultura

desportiva

institucionalizada, ou seja, os estudos têm demonstrado que a realidade no
âmbito escolar apresenta uma prática pedagógica baseada na lógica do
rendimento técnico-formal, com o ensino das modalidades de cunho
eminentemente competitivo (Souza & Baccin, 2009).
Esta realidade desperta ainda mais para um ambiente escolar que
suscite um trabalho pedagógico nas aulas de EF que possa contribuir para o
desenvolvimento de ações participativas dos alunos, nas quais estes se
possam sentir motivados a interagir e participar, ao mesmo tempo em que lhes
são proporcionadas situações desportivas que lhes possibilitem conhecer seus
próprios limites, a partir das atividades realizadas nas aulas (Arantes et al.,
2017).
Para aumentar a motivação dos alunos nas aulas de EF, Rink (2010)
propõe alguns princípios: a) os professores devem encontrar caminhos para
estimular os alunos; b) os alunos devem perceber o significado e os objetivos
daquilo que é necessário ser aprendido; c) os professores devem usar
diferentes estratégias de ensino, desafiando e proporcionando autonomia aos
alunos durante as atividades.
Um aspeto a destacar neste novo significado atribuído à EF é que a
área, ultrapassa a ideia de estar voltada apenas para o ensino do gesto motor
correto. Muito mais que isso, cabe ao professor de EF problematizar,
interpretar, relacionar, compreender com os seus alunos as amplas
manifestações da cultura corporal do movimento, de tal forma que os alunos
compreendam os sentidos e significados absorvidos nas práticas corporais
(Souza & Darido, 2010). Betti e Zuliani (2002) ressaltam que a EF deve atender
às necessidades dos alunos, e não aprofundar ou apenas reproduzir os
conteúdos trabalhados. Celante (2000) e Hildebrandt-Stramann (2001) afirmam
que a EF não deve voltar-se apenas para a prática, mas valer-se de
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conhecimentos teóricos sobre o movimento humano e sobre o desporto, ou de
problemas de ordem social, política, emocional, psíquica e física, criando
situações-problema que o próprio aluno deverá resolver. A partir disso, os
alunos desenvolveriam a capacidade de criticar e discutir seus pontos de vista
com autonomia. Pressupõem que o aluno deve ser um praticante lúcido e ativo,
que tenha conhecimento e compreensão dos pressupostos do jogo e seja
capaz de apreciar todos os aspectos que o envolvem, tais como: a estética e a
técnica, as informações e interesses políticos, sociais, económicos e históricos
do desporto. Diante disso, Celante (2000) conclui que, é pela EF que o aluno
poderá compreender, questionar e criticar os valores que são atribuídos ao
corpo e ao movimento corporal, para poder transformá-los. Em suma, cabe à
Educação Física o papel de introduzir e integrar o aluno no universo da cultura
corporal (Celante, 2000, p. 86).
Para ser eminentemente educativo, este ambiente deve apresentar um
programa desportivo fundamentado numa proposta pedagógica que oriente o
professor na promoção de valores, princípios, regras, procura da superação
dos limites individuais, superação de desafios, vivências práticas, debates em
grupo, etc., para que estes alunos possam ser críticos, reflexivos, com
condutas norteadas pelos valores e virtudes humanas, procurando assim, uma
educação para o convívio social através do desporto (Viola et al., 2011). Paes e
Balbino (2009) e Galatti et al (2008), também consideram que o tratamento
pedagógico do desporto dado pelo professor deve atender a dois referenciais:
o técnico-táctico e o socioeducativo que correspondem, respetivamente, aos
aspetos de planeamento da aula (táticos e físicos), e o fomento de princípios e
valores, coeducação, participação, inclusão e autonomia, respectivamente.
Ainda sobre as aulas de EF, alguns autores afirmam que ela deve permitir aos
alunos

viver

apresentando

diversas
um

experiências

caráter

através

essencialmente

de

atividades

participativo,

motoras,

diversificado,

equilibrado, agregado aos conteúdos procedimentais e conceituais, além dos
altitudinais, valorizando o domínio cognitivo (Barni & Schneider, 2003; Correia,
1996; Verenguer, 1995).
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Guimarães et al. (2001) em virtude da própria vivência e da atual
situação da educação física que vem perdendo sistematicamente o seu espaço
no ensino, vê-se deparado com algumas questões: Como é vista a EF no
ambiente escolar? Será que a EF na escola é apenas um meio para ensinar
alguma modalidade? O professor de EF tem uma participação efetiva nas
questões mais pedagógicas da escola? As aulas de EF estão quase
inteiramente voltadas às práticas desportivas, dando apenas importância às
suas técnicas. Continua a comentar o autor referindo que, sendo a criança um
ser sociocultural, vemos que essas aulas exclusivamente voltadas para as
técnicas desportivas fragmentam a formação integral da criança, deixando de
lado fatores como respeito mútuo, cooperação e afetividade, que são a base
para a criança viver em sociedade. Assim, o objetivo da ética na escola é
desenvolver a autonomia dos alunos, levando-os a refletir sobre algo, assimilar
e questionar este conjunto de regras e normas, para permitir que tenham
consciência de uma série de comportamentos adequados para crescer em
sociedade. Valores e atitudes podem, se estiverem incluídas nos conteúdos de
ensino, ser trabalhados em todas as disciplinas. Portanto, a educação física,
como qualquer outra disciplina, tem responsabilidade na concretização de todo
esse processo (Guimarães et al., 2001).
Pode-se concluir que o aluno não deve aprender apenas “como fazer”,
mas, fundamentalmente, “aprender a aprender”: “podemos dizer que muito
mais que transmitir conhecimentos e habilidades por meio de objetivos
limitados, um processo de formação deveria orientar os sujeitos no sentido de
saber utilizá-los” (Montenegro & Montenegro, 2004, p. 260).
Desta forma, o objetivo e o propósito desta investigação foi tentar
compreender que benefícios terão os alunos, no momento em que o professor
lhes confere um pouco de autonomia nas aulas.
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5.2. Metodologia
Participantes
O grupo de estudo desta investigação foi a turma ao encargo do EE,
configurando-se como uma amostra por conveniência. A mesma é referente a
uma turma do Ensino Secundário do Curso Científico Humanístico de Línguas
e Humanidades, da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, da
cidade do Porto com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Sendo
composta por 25 alunos (19 do sexo feminino e 6 do sexo masculino), em que
apenas 25% praticavam atividade física e desportiva fora da escola.

Implementação do Projeto
O projeto foi implementado na parte final das aulas, nos últimos 10 a 15
minutos das mesmas, durante 9 aulas de 100 minutos, no 2º período. Este
projeto consistia na preparação, aplicação e realização da condição física na
parte final das aulas. A turma foi dividida em 5 grupos de 5 elementos, em que
cada grupo ficava responsável por aplicar na sua aula específica, a condição
física à restante turma. Cada grupo aplicou a condição física 2 vezes, à
exceção do último, que apresentou apenas 1 vez devido à falta de aulas
disponíveis. A todos os grupos, em cada apresentação foram aplicadas 2
entrevistas, uma antes da apresentação (1 ou 2 dias antes), e a segunda
entrevista depois da apresentação (no final da aula quando era possível, no dia
seguinte ou 2 dias depois), perfazendo um total de 4 entrevistas a cada grupo,
à exceção do grupo 5 que fez apenas 2 entrevistas. No total, a todos os grupos
foram realizadas 18 entrevistas.

Instrumentos
A recolha de dados foi realizada recorrendo à realização de várias
entrevistas, de caráter semiestruturado, em focus groups. Esta é das mais
comuns na investigação qualitativa, distinguindo-se dos demais tipos de
entrevistas, pela flexibilidade que apresenta ao permitir a exploração de outras
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questões decorrentes da colocação do conjunto de questões pré-definidas no
guião de entrevista sobre o tema a ser abordado (Queirós & Lacerda, 2013).
As entrevistas foram realizadas através de focus groups, reunindo os 5
grupos de 5 elementos (FG1, FG2, FG3, FG4, FG5, FG6, FG7, FG8, FG9,
FG10, FG11, FG12, FG13, FG14, FG15, FG16, FG17 e FG18) e por ser
conduzida com o objetivo de elaborar a perspetiva dos mesmos sobre um
determinado assunto (Patton, cit. por Queirós & Lacerda, 2013). “Esta torna-se
útil na medida e que permite transportar o entrevistador para o mundo dos
sujeitos, já que várias pessoas juntas são encorajadas a falarem sobre um
tema de interesse” (Queirós & Lacerda, 2013, p.191) e pelo facto de “ estimular
um grupo de colocá-lo a falar de acontecimentos ou experiências partilhadas
por todos os intervenientes” (Fontana & Frei, cit. por Queirós & Lacerda, 2013,
p.192).

Procedimentos de Aplicação e Análise de Dados
As entrevistas, foram realizadas num lugar calmo, sem influência de
terceiros. Para além das questões colocadas no guião de entrevista (ver anexo
6), foram exploradas outras que surgiram no decorrer da mesma e que se
entendeu serem pertinentes para o estudo em causa.
No que concerne à análise das entrevistas, foi feita uma análise de
conteúdo, a qual se caracteriza por uma técnica de análise de discursos
diversificados, com vista a transformá-los em informação teoricamente
significativa ou esclarecedora em relação à problemática em questão,
recorrendo para tal à inferência de forma a analisar os conteúdos manifestos
ou latentes dos textos (Bardin, cit. Por Queirós & Graça, 2013).
Uma das fases determinantes da análise de conteúdo é o processo de
categorização. Este diz respeito a “um processo que tem a ver com o
agrupamento de dados de acordo com características comuns” (Pereira &
Leitão, cit. Por Ribeiro, 2013, p. 116) podendo a construção de um sistema de
categorias ser definido a priori (sendo a matriz de categorias definida
previamente ao processo de categorização), a posteriori (as categorias são
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criadas após uma organização do material segundo indicadores comuns), ou
pelos dois (Queirós & Graça, 2013).
Assim, no que às entrevistas diz respeito, após a construção do guião
foram definidas a priori, as seguintes categorias: autonomia, motivação,
trabalho em equipa e conhecimento. A posteriori foram agrupadas as
subcategorias responsabilidade e organização, facilitando assim a organização
e posterior descrição dos dados obtidos, tal como se pode observar na tabela
seguinte (Tabela 1).
Tabela 1: Categorias e Subcategorias Compartimentadas
 Autonomia
 Motivação
 Trabalho em Equipa
Responsabilidade
Organização
 Conhecimento
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5.3. Apresentação e Discussão dos Resultados
Os resultados obtidos e a sua discussão estão organizados com base
nas categorias definidas para a sua estruturação. Estes foram posteriormente
discutidos e confrontados com a literatura existente que referencia estas
temáticas.
Autonomia
Autonomia remete-nos para um indivíduo que se torna o regulador dos
seus comportamentos sem ser altamente ou unicamente influenciado por
pressões externas (Standage, Duda, Ntoumanis, 2003).
O cenário escolar, em geral, pode apresentar ações docentes
diferenciadas, de um lado pode evidenciar e permitir a participação do aluno,
cativando-o e motivando-o a romper suas próprias limitações e, de outro, ações
de

coesão

e

controlo

nas

ações

pedagógicas,

acarretando

alunos

desmotivados e com pouca participação nas aulas (Arantes et al., 2017). Nesta
categoria, referente à importância da autonomia nas aulas, os alunos referiram
aspetos como a confiança, união em torno da turma, mais interesse pelas aulas
se forem os próprios a pensar nelas, motivação, menos brincadeira, respeito
pelo grupo e pela turma, mais disciplina em relação ao estudo, aulas menos
monótonas, mais participação, sentem-se mais valorizados e dinamismos
diferentes, como aspetos positivos desta experiência.
Ai eu acho muito bom! Eu também. E também conseguimos mostrar ao professor o
tipo de exercícios que gostamos de fazer. Eu gosto do nível de autonomia que o
professor nos está a dar, é importante para mim, é confiança que o professor tem em
nós, para nós darmos a condição física. (FG11)
Desperta-nos interesse. Íamos ganhar muita motivação, porque muitas pessoas não
percebem o que os professores dizem. Temos mais interesse pelas aulas se formos
nós a pensar nelas, também precisamos da ajuda dos professores, só que acho que
os colegas iam-se interessar mais porque não iam haver tantas brincadeiras nas
aulas, porque a nossa turma está cada vez pior, e isto ia despertar responsabilidade.
Os nossos colegas iam-nos respeitar mais porque temos que ser uns para os outros,
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somos uma turma, e não podemos fazer aos outros aquilo que não gostamos que nos
façam a nós, portanto acho que nos iam respeitar mais. Se com os professores eles
não respeitam, muito menos connosco vão fazer (opinião de outro aluno). Ia-nos
obrigar a ter outra disciplina em relação ao estudo e em relação ao interesse. (FG2)
A aula não é tão monótona e não é sempre aquelas aulas seca. O mesmo tipo de
aulas de educação física baseado no professor, enquanto agora nós temos mais
participação e sentimo-nos mais valorizados. (FG18)

Para retratar estas afirmações trago as contribuições de Cox et al.
(2008), que verificaram no seu estudo que, quando o professor apoia e
privilegia ações de autonomia nos seus alunos, nas aulas de EF, a motivação
destes é amplamente estimulada. Nesse sentido, o estudo realizado por Assor
et al. (2005) indicou que os professores controladores, que não apoiavam a
autonomia, despertavam nos seus alunos impaciência e ansiedade, dificultando
o seu relacionamento no ambiente escolar. Na mesma linha de pensamento, os
alunos referiram que se tivessem um pouco mais de autonomia nas aulas
vinham mais animados e motivados por poderem adaptar a aula tendo em
conta o que gostam mais ou menos. Relataram também a opinião deles sobre
a sensação que sentiam quando estão no papel de professores e o facto de já
não haver tantas faltas de respeito por sentirem na pele a dificuldade que é,
percebendo o lado do professor e não faltando tantas vezes ao respeito.
E no fundo vamo-nos pôr um bocado no papel do professor. Se os professores nos
dessem um bocado mais de autonomia nas aulas vínhamos mais animados porque
preparávamos as aulas e pensávamos: “olha naquela aula vamos ser nós então isto
tem de correr bem”, e no fundo todos os grupos querem que corra bem, então acho
que isso é um incentivo. (FG5)
Vínhamos mais motivados, é uma responsabilidade, porque nós também sabemos
aquilo que não gostamos nas aulas e podíamos adaptar isso, então a aula seria mais
divertida e acho que ia correr bem. (FG5)
Depois sentíamos o que os professores sentem, quando os alunos estão a falar, faltas
de respeito, íamos sentir isso na pele e não íamos fazê-lo. Isto é uma boa forma,
desde que começamos a fazer os grupos tenho notado que já temos mais motivação,
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viemos para aqui esforçarmo-nos, já não há tantas faltas de respeito para com o
professor porque já tivemos nessa pele e não gostamos. (FG4)

O excesso de avaliações, pressão em obter bons resultados, tão
comuns no ambiente escolar, dificultam o processo de motivação intrínseca,
tão necessário para o ser humano. Além disso, enquanto o feedback positivo
ajuda a manter o sentimento de competência, o feedback negativo,
especialmente quando inserido num contexto de controlo, provoca um
sentimento de frustração, prejudicando a motivação e dificultando o
relacionamento (Mouratidis et al., 2008), o que demonstra que os alunos num
ambiente controlador podem perder a sua autonomia, competência e níveis de
relacionamento com colegas. Através desta experiência alguns dos alunos
referem que, com mais autonomia, interagem mais, transmitem o seu
conhecimento aos colegas, têm a perceção de como é o seu comportamento
durante as aulas, mostram que não são ignorantes, e além disso, pode servir
como meio de passar pela experiência do que é ser professor.
Posso transmitir aos outros o conhecimento que se vai reunir nos exercícios, espero
que aceitem o que vamos fazer. (FG15)
É importante porque toda a gente gosta de mandar e depois sentimo-nos com o poder
que os professores têm e vemos o lado do professor, e vemos como os alunos se
comportam, para ver como depois somos nas aulas. No fundo também aprendemos, é
uma experiência nova, no futuro já sabemos, quem quiser ser professor já teve estas
experiências. É para mostrarmos o nosso valor enquanto pessoas e que não somos
tão ignorantes, porque nós aprendemos com as aulas do professor. (FG15)

A autonomia proporciona a melhoria da motivação intrínseca dos alunos,
pois conseguem atribuir a si mesmos as causas de seu sucesso ou fracasso
(Arantes et al., 2017). Sendo mais autónomos, os alunos referiram que
conseguem avaliar individualmente os colegas e a eles próprios, retira-lhes
algum medo, ansiedade ou vergonha e desenvolvem união de grupo.
Normal, é uma avaliação nossa, é como se fosse um trabalho. Nós também nos
estamos a autoavaliar, mas também avaliamos. Temos que ter uma avaliação crítica.
(FG7)
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Eu acho que o facto de haver domínio da nossa parte faz-nos ser mais autónomos
porque não agimos com tanta vergonha e com tanto medo, porque sabemos que
aquilo é um trabalho, conta para nota e faz com que nós queiramos ter domínio sobre
a situação, e pensando que não, faz desenvolver uma união no grupo muito grande.
(FG12)

O facto de que, a partir do programa de intervenção os alunos
apresentarem índices altos e muito altos de autonomia, competência e
relacionamento evidenciou o quanto as aulas de EF puderam contribuir para o
aumento e manutenção das necessidades psicológicas básicas dos alunos, e,
consequentemente, para a sua motivação (Arantes et al., 2017).
Sinto-me bem ao tentar perceber um bocado a parte dos professores, porque não tem
nada a ver com uma aula inteira, mas tentar perceber os professores e quão
complicado é arranjar dinamismo para todas as aulas. (FG17)
Sinto-me bem porque nós crescemos com isto e tornamo-nos mais autónomos e
prepara-nos para o futuro. Crescemos porque acabamos por perder aquela vergonha
de apresentar em público e eu acho que, pelo menos eu vejo o futuro em termos de
empregabilidade, estamos de pé sempre a falar com alguém por isso, isto pode ser
igual. (FG17)

Segundo Santana (2003, p.52), temos, como possibilidades dentro das
aulas de EF, o desenvolvimento da autonomia do aluno ao: participar na
construção das regras de determinado jogo, cooperar com um companheiro
que se encontra em dificuldades, reunir-se em grupo, dar uma sugestão
quando o grupo está reunido, respeitar as opiniões das pessoas do grupo,
conviver com as diferenças dos outros, solidarizar-se com essas diferenças,
assumir responsabilidades, trocar informações, propor alternativas, ceder,
interceder [...]. Incutindo experiências relacionadas com a autonomia dos
alunos, eles percebem que podem ganhar experiência para o seu futuro, para
um futuro emprego, incutindo-lhes responsabilidades.
Acho porque o professor está-nos a dar confiança para uma parte da sua aula.
Ganhamos responsabilidade, confiança em nós mesmos, o facto de apresentar em
público. Depende do que cada um quer seguir, se alguém quiser por exemplo ser
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professor acho já tem assim uma noção mais ou menos daquilo com que vai contar,
de uma maneira muito básica ainda, mas já dá uma ideia. (FG17)

Num estudo realizado com alunos ingleses e chineses, os autores
identificaram que houve uma melhoria na dedicação dos alunos quando o
professor criava um ambiente favorável à autonomia (Taylor & Lonsdale, 2010).
Sim, porque ganhamos mais experiência nas coisas. Porque basicamente nós
tomamos conta da aula durante aqueles 15/20 minutos e foi uma responsabilidade
grande, e acho que aprendemos com isso. Isso é bom, e como a minha colega disse
aumenta a nossa experiência como alunos e também para um futuro próximo ou
longínquo, porque nós aqui tínhamos que trazer todo o trabalho de casa e tínhamos de
ser nós a pensar em tudo, e por exemplo, daqui a algum tempo vamos ter de fazer
isso outra vez, não nesta disciplina, mas até mesmo na faculdade pode acontecer.
(FG14)
Se essa autonomia for controlada sim, mas dar autonomia com coisas que estejam
relacionadas com a aula. É importante saber o quão autónomos nos devem deixar ser.
Eu já venho interessado, mas assim a dar autonomia acho que ainda vinha mais.
(FG8)

Quando os alunos estabelecem metas extrínsecas, estas necessidades
não são satisfeitas (Arantes et al., 2017). Quando isto ocorre, a aprendizagem
dos alunos é superficial, aumentando a ansiedade e reduzindo o envolvimento
e persistências nas tarefas (Vansteenkiste, Lens, Deci, 2006). Com ganhos de
autonomia, os alunos perceberam que conseguem interiorizar melhor os
conteúdos pedidos nas aulas.
Acho que o professor faz isto para nós ganharmos um pouco de autonomia, para
interiorizarmos as coisas e não ficarmos à toa quando o professor diz alguma coisa
durante a aula, para interiorizarmos exercícios que o professor está a pedir para fazer,
e para o professor não estar sempre a ajudar. (FG3)
Sim, principalmente para mim, acho que é um “abre olhos”, porque também quero ser
professor de educação física, e assim já tenho uma noção do que tenho de fazer.
(FG18)
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Num estudo, Vierling, Standage e Treasure (2007) sugerem que um
ambiente promotor de autonomia aumenta a probabilidade de envolvência dos
alunos em atividades físicas, além de apresentarem atitudes positivas perante
o exercício. Por fim, constatamos que o estilo motivacional promotor da
autonomia, além de ser o estilo mais adotado pelos professores, é também a
melhor estratégia a ser adotada nas aulas de educação física de modo a
concretizar uma prática docente na educação física escolar que promova
efetivamente a aprendizagem (Minelli et al., 2010). Durante a experiência, os
alunos relataram que aprendem e percebem melhor os exercícios.
É bom para aprender, assim nós até percebemos melhor os exercícios para tentarmos
explicar com todo o cuidado. (FG13)

Concordo com Pereira e Moreira (2005) e Júnior (2000) quando referem
que existe uma grande responsabilidade por parte dos professores de EF em
elaborar um planeamento dinâmico, que atenda às necessidades e interesses
dos alunos, aliando os conteúdos à realidade. Não obstante, além do
dinamismo que o trabalho exige, torna-se necessário um maior envolvimento e
comprometimento

por

parte

dos

professores

no

processo

ensino-

aprendizagem, lançando mão de estratégias didáticas que possam contribuir
na motivação às aulas, promovendo atitudes de autonomia nos seus alunos.
Bem porque o professor está a dar confiança, a confiar em nós para fazermos uma
parte da aula, para fazermos um bom trabalho. E acho que nós nos sentimos mais
responsáveis, mais maduros. (FG9)

A partir do exposto, os processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos com crianças e que objetivem a formação autónoma das mesmas, devem
primar por estabelecer um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, onde a
interação do professor com o aluno deve ser pautada na oportunidade de
experimentar, criar, recriar, desafiar, relacionar-se, brincar, respeitar, criticar,
discordar, resolver, envolvendo emoções e sentimentos (Viola et al., 2011).
Referem os mesmos autores que essa premissa deve estar presente também
em processos de ensino, vivências e aprendizagens desportivas que primem
pela formação do cidadão.
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É um aspeto importante para nós e para as aulas. Sim porque íamos ganhar
responsabilidade. Íamos ganhar experiência. Ao dar-nos autonomia estamos a passar
pela experiência de estarmos do lado do professor. (FG10)

Ser autónomo significa, portanto, estar apto a cooperativamente
construir o sistema de regras morais e operatórias necessárias à manutenção
de relações permeadas pelo respeito mútuo, ou seja, o ato de se governar a si
mesmo não deve ser confundido com liberdade completa, pois um sujeito
autónomo deve levar em consideração o melhor caminho para a resolução da
ação, levando em consideração o outro, como sintetiza Kamii (1995, p.108):
“Não pode haver moralidade quando se considera apenas o ponto de vista
próprio” (Viola et al., 2011).
Já Mezzaroba, Coelho e Cardoso (2007) chamam a esta conceção o
“método de aulas abertas às experiências”, e apontam como principais
características: 1- ação simultânea do professor e aluno no processo de
aprendizagem; 2- o desporto é determinado como uma peça modificável; 3- o
modo de transferir conhecimentos deve deixar espaço para um jogo de ações,
permitindo que o aluno aja autonomamente, visando o desenvolvimento da sua
criatividade, comunicação e cooperação; 4- o aluno é o sujeito de seu processo
de aprendizagem.
Motivação
O estudo realizado por Chicati (2000) indicou que mais de 30% dos
alunos têm um interesse abaixo de regular para frequentar e participar nas
aulas de EF. Nesta categoria relacionada com a motivação, e tentando
perceber se, com esta experiência e com a atribuição de autonomia aos alunos
durante as aulas, a sua própria motivação aumenta, nem todos responderam
de forma positiva. Referiram a dificuldade que é aplicar os exercícios quando a
turma não colabora e não está motivada. Além de salientarem a dificuldade de
não conseguirem atrair a atenção de todos, principalmente dos alunos que já
sabem que vão mudar de curso ou que vão reprovar. Sem grande surpresa,
alguns deles indicaram que os níveis de motivação não aumentam, referindo
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até que, estas experiências podem levá-los a não querer ir às aulas, por não
gostarem de estar em frente à turma.
Acho que não estávamos a conseguir ter a turma motivada e eu acho que vale a pena
fazer quando fazemos motivados. Faltava mais dinamismo e mais dinâmica. Eu acho
que foi isso mas também é sempre difícil chamar a atenção de todos e nós esperamos
sempre que toda a gente colabore, há sempre aquelas pessoas que não gostam de
colaborar tanto. É o mesmo que a minha colega disse porque por mais que nós
solicitamos para eles façam há pessoas que têm uma posição diferente na turma e
nem todos respeitam os colegas. Há sempre as pessoas que não vão levar a sério o
nosso trabalho mas acho que as pessoas que levaram realmente a sério e que se
esforçaram são mais importantes e é neles que devemos pensar. A nossa maior
dificuldade foi atrair a atenção de toda a gente. (FG12)
A mim faz-me não querer vir à aula. (FG4)
Eu venho quando não é o meu grupo, quando é o meu grupo é que não venho. (FG4)
Eu acho que a minha motivação não aumenta, porque não gosto de apresentar à
frente da turma. (FG18)

Estar motivado a participar, a realizar tarefas, a integrar-se com e no
grupo é um aspeto importante tanto para o desenvolvimento pedagógico nas
aulas como para o desenvolvimento individual de cada aluno. Logo, estar
motivado é um fator essencial para que haja maior interesse no decorrer das
aulas (Arantes et al., 2017). Como seria de esperar, a maioria considera a
atribuição de autonomia nas aulas, um fator que faz aumentar a sua motivação
para a realização das próprias aulas e para estas apresentações em particular.
Consideram motivante por serem aulas diferentes, interessantes e que eles
próprios participam, organizam e escolhem os exercícios que querem para as
aulas. Sentem vontade de mostrar e fazer aquilo que mais gostam. Referem
também que os faz ficar mais animados e unidos, levando-os a estar mais
motivados. Além disso, relatam ainda que a aula se torna mais deles do que do
professor, o que me deixa muito satisfeito visto que as aulas devem ser
pensadas para os alunos e não em torno do professor. Alguns deles
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expuseram também o facto de este tipo de aulas os motivar, devido ao trabalho
que têm a pesquisar os exercícios e depois de os querem aplicar.
Aula interessante, diferente, porque vamos ser nós a organizar e escolher os
exercícios, motivadora. (FG1)
Sim. De longe, muito mais. Porque temos sempre a curiosidade de ver o que os outros
vão fazer. Porque mostramos o que nós gostamos de fazer, se gostamos de fazer
mais os abdominais, como há pessoas que gostam mais de praticar basquetebol do
que a parte da ginástica, nós aqui também podemos fazer mais o que nós gostamos,
não levamos a aula do género “que seca, vamos ter que fazer isto”. (FG2)
Sim, porque por exemplo nós quando estávamos a apresentar gostamos das pessoas
motivadas, é melhor ter a pessoa motivada do que ali quase sem querer fazer, dá-nos
uma motivação maior. (FG14)
Sim, nós ficamos animados, estamos mais próximos uns dos outros e acabamos por
ganhar essa autonomia. (FG16)
Eu acho que sim porque a aula acaba por ser mais nossa, não temos que levar com o
professor a aula toda (risos). (FG18)
Eu concordo, o trabalho de pesquisa, o trabalho de realizar os exercícios, isso motivame. (FG18)
Claro que nos motiva, nós tivemos o trabalho de fazê-lo e depois queremos ver como
vai ser executado. (FG18)

Tendo essa compreensão, observamos que nas últimas décadas a
motivação dos alunos para a permanência e participação nas aulas tem sido
uma temática recorrente, uma vez que se tem a compreensão de que os
alunos mais motivados são aqueles que estão sempre aptos a participar e
sempre dispostos a superar limites (Deci, et al., 1981; Hagger, et al., 2003;
Barkoukis, et al., 2014). Com a atribuição de alguma autonomia, os alunos
relataram ganhos de motivação, que os fez estar mais atentos nas aulas, mais
focados e concentrados nas tarefas, e sentem-se com mais curiosidade e
expectativa em relação ao trabalho e à forma como os colegas poderão

127

apresentar a sua aproposta. Também se sentem motivados por não serem os
únicos a passar pela experiência de apresentarem a condição física.
A parte de haver condição física tem motivado muito, desde que começamos a fazer
porque a turma até já começou a pedir esses exercícios, se a turma sugere é porque
gosta. (FG1)
Acho que nos faz estar mais atentos durante a aula, termos mais noção do que
estamos a fazer e ter mais curiosidade, mais concentrados, mais focados na aula.
(FG12)
Sim porque, por exemplo à sexta-feira tenho motivação porque é ginástica e na
quarta-feira também venho com motivação para a aula porque tenho a condição física
e isso é uma coisa que só nos faz bem. A mim motiva-me principalmente porque
nesses 10 minutos que os outros grupos vão apresentar, se eu já tive naquele papel,
nas próximas vezes vou mais motivada. (FG4)
Sim, sem dúvida. Porque não é estarmos sempre a fazer a mesma coisa, é uma coisa
diferente e isso faz com que nós estejamos mais motivados. Em relação aos nossos
colegas, eu acho que há sempre aquela curiosidade: “E agora o que vai acontecer?”,
“Quais são os exercícios?” Até porque eles estão sempre a perguntar: “Porque é que
não fizeram?”, “E as músicas?”. (FG10)

Numa recente meta-análise de estudos sobre o processo de escolha dos
alunos, foi verificado que a motivação intrínseca pode ser melhorada, quando
estes escolhem aquilo que querem para a sua vida escolar, ou seja, possuem
autonomia (Patall, Cooper, Robinson, 2008). Os alunos sentiram que foram
mais motivados porque pesquisaram e porque queriam mostrar o seu trabalho
à turma. Além disso, alguns deles referiram que se sentem bem por terem a
atenção da turma e por se sentirem importantes. Também se sentiram
motivados e animados por poderem mostrar que sabem fazer as coisas
autonomamente, por poderem ter o poder de escolha do lado deles.
Vamos mais motivados por sermos nós a apresentarmos a condição física, porque nós
acabamos por pesquisar e fazer as coisas para a turma e quando vamos para a aula e
depois sabemos que no final da aula vamos dar a condição física aos nossos colegas,
nós sentimo-nos bem por estarmos com a atenção deles para nós e sentimo-nos
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também importantes porque nós estamos a ter a responsabilidade de os colocar a
fazer a condição física. (FG12)
Sim porque é um incentivo pensar: “Ok, é uma aula em que podemos mostrar que
sabemos fazer as coisas por nós”. Eu acho que aumenta a nossa motivação e vamos
mais empolgados porque é uma coisa que somos nós a escolher. Tem que vir da
“nossa força” para transmitirmos aos outros. (FG6)

O indivíduo motivado reage de forma diferente, envolve-se no processo,
procurando tarefas desafiantes, despendendo esforços, usando estratégias
adequadas, à procura de desenvolver novas habilidades de compreensão e
domínio, além de demonstrar maior entusiasmo no envolvimento das suas
atividades (Guimarães, Boruchovitch, 2004). Ainda respondendo à pergunta
referente à motivação, os alunos descreveram o seu sentimento de felicidade
quando referiram que no momento em que estavam a escolher os exercícios
estavam a desafiar-se a eles próprios e aos colegas que iam fazer a condição
física. Também se sentiram motivados pelo facto de querem inovar e por
quererem fugir ao padrão de exercícios que se tinham vindo a desenvolver nas
últimas aulas.
Motivados porque já é a segunda vez que fazemos e então como eles já estão
habituados a isto sempre é melhor porque já não é a primeira vez que nós fazemos, já
sabemos o que procurar. (FG11)
Eu acho que nos sentimos bem, foi divertido escolher os exercícios porque era
ginástica e não eram muito fáceis, então enquanto escolhíamos estávamos a imaginar
as pessoas a fazerem. Tínhamos exercícios que eram interessantes mas nós também
tivemos de pensar que era para toda a gente conseguir fazer e não só alguns porque o
nível de dificuldade de alguns era realmente difícil e tentamos escolher de maneira a
que toda a gente conseguisse fazer ou pelo menos tentar dar o seu melhor para tudo
correr bem. Pode haver um ou outro mais complicado mas acho que o objetivo
também é esse, tentar desafiar para não ser sempre a mesma coisa, e na ginástica a
ideia é mesmo essa. (FG5)
Como eu disse, as outras aulas de condição física acho que têm seguido sempre um
padrão de exercícios e este aqui vai fugir um bocado, então acho que eles vão ficar
mais empolgados, e vão tentar fazer. Até porque eu acho que este género de
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exercícios de ginástica têm de ser levados mais a sério, uma coisa mal feita pode levar
a alguma lesão. (FG5)

Assim, concordo com a ideia de Chicati (2000), quando afirma que o
professor de EF deve ser o mediador do conhecimento, o agente motivador das
aulas e deve assumir o papel de tutor na relação ensino-aprendizagem. Com
todas as vantagens que foram sendo enumeradas anteriormente, os alunos
consideram também que o professor é um agente importante, mesmo nos
momentos em que a turma tem alguma autonomia na aula. Alguns deles
consideram também que o dinamismo e o empenho não são tão elevados, em
comparação com os momentos em que é o professor a intervir nas aulas,
consideram o professor mais exigente. Referem ainda que é difícil o resto dos
colegas, olharem para o grupo que apresenta, como professores. No entanto,
referem este tipo de experiências motivante pelo voto de confiança que o
professor lhes atribui. Desta forma percebem o trabalho que o professor tem no
momento de preparar as aulas.
Mas eu acho que nada se equivale a ser um professor a fazer, nada. Porque faz com
que queiramos ainda fazer mais, porque acho que quando são os outros colegas a
fazer nós praticamente nunca damos o nosso máximo e isso faz com que não haja
dinamismo. Acho que falta dinamismo e empenho. Em comparação com aquilo que
nós fazíamos com o professor há um bocadinho menos de dinamismo, porque um
professor é sempre mais duro é sempre mais exigente, e eles nunca vão conseguir
olhar para nós como se fosse um professor. (FG12)
Sim, é sempre uma motivação extra para as aulas. É mais motivante porque o
professor está-nos a dar confiança para nos dar um bocado da sua aula. É uma
questão de respeitarmos o trabalho que o professor tem quando organiza as aulas e
acho que o facto de estarmos a fazer esta avaliação é uma maneira de percebermos
isso. (FG8)

Algumas pesquisas (Ntoumanis, 2005; Vierling, Standage, Treasure,
2007; Taylor, Ntoumanis, Standage, 2008; Guimarães, 2005) ressaltam que a
motivação em contextos escolares tem sido avaliada como um fator
determinante do nível de qualidade da aprendizagem e do desempenho
escolar.
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Trabalho em Equipa
Especificamente nas aulas de EF, nota-se um maior envolvimento e
persistência nas tarefas, quando os alunos realizam atividades em grupos e
dependem uns dos outros para cumprir os objetivos propostos (Minelli et al.,
2010). Quando inquiridos sobre a importância desta experiência como forma de
ajudar a trabalhar em grupo ou em equipa, as opiniões foram muito
semelhantes. O trabalho em equipa ajudou-os a trabalhar na distribuição de
tarefas, na comunicação entre todos no seio do grupo, na realização de novas
amizades, no desenvolvimento da confiança uns nos outros e no trabalho de
cada um, ou até na partilha de ideias diferentes. Tudo isto foi trabalhado e
referido pelos alunos, além disso, este trabalho em equipa, de acordo com o
que alguns deles referiram, também era fator de motivação extra para as aulas.
Fizemos papéis para escolher os grupos e distribuímos tarefas entre as pessoas. X
pessoas escolheram os exercícios, x pessoas escolheram os grupos de trabalho e x
pessoas escolheram as músicas. (FG9)
Isto ajuda-nos a trabalhar como um grupo porque primeiro a educação física é uma
disciplina que dá bem para distribuir as coisas, as funções de cada um e eu acho que
podemos aproveitar isso e distribuir para que toda a gente tenha uma melhor nota, e
eu acho que é isso que nós tentamos fazer quando apresentamos o trabalho, e
pensando que não desenvolve um trabalho em equipa. E aliás, acho que a educação
física, óbvio que não se compara a ter aulas numa sala, todos acabamos por nos
conhecer melhor, porque ao termos os grupos vamos falando, por exemplo, eu se não
tivesse educação física, provavelmente não tinha conhecido o meu colega de outra
forma, porque houve uma vez que eu fiquei em voleibol com ele e percebi melhor
como ele é. A trabalhar em grupo desenvolvemos a confiança uns nos outros, se nós
distribuirmos as tarefas acabamos por confiar que a pessoa vai lá e vai procurar o
melhor para o grupo. E eu acho que também uma pessoa, ao estar num grupo e ter
consciência de que falhou na primeira vez, acho que não vai querer falhar na segunda
porque se vai sentir mal e vai-se empenhar para conseguir fazer melhor, e cada vez
vamos ter um trabalho melhor. Eu concordo, acho que ao trabalharmos todos em
grupo desenvolvemos mais confiança uns nos outros porque dividimos as tarefas e
esperamos que quem tiver X tarefa, vai fazer essa tarefa o melhor que pode, e se
errar, errar é humano, mas sempre vai tentar fazer o seu melhor, e tem o apoio do
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grupo. Entre nós não houve muita discórdia porque eu acho que nós sempre
trabalhamos para a mesma coisa, aqui estamos todos motivados e queremos todos o
mesmo, e se estiver alguém desmotivado no grupo é muito pior fazer as coisas,
porque não vai haver tanto desenvolvimento a nível de grupo e a nível dos exercícios.
(FG12)

Esta forma de atuar mostrou-se uma importante ferramenta para colocar
os alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem, forçando-os a
resolver problemas, construir os seus próprios conhecimentos e aprender a
trabalhar em grupo (Ginciene & Quenzer, 2017). A aprendizagem cooperativa,
o trabalho desenvolvido em grupo, toda a pesquisa e a sua criatividade, foi
mencionado pelos alunos como sendo um aspeto positivo de trabalharem todos
juntos. Referem também que esta experiência os ajudou a trabalhar de forma
unida e a comunicar melhor. O facto de trabalharem em grupo motivou-os, por
não poderem fazer tudo à sua maneira, de forma individual. Tiveram de aceitar
e também ouvir a opinião dos colegas. O facto de trabalharem em grupo,
também motivou alguns deles por querem atingir níveis de excelência de
alguns dos colegas do mesmo grupo. Expõem também a responsabilidade
como aspeto que também foi trabalhado em grupo, principalmente nos
momentos da distribuição das tarefas, em que sentiam que não podiam falhar
para não prejudicar o grupo.
E também dá para ver um pouco o lado do que os colegas pretendem fazer connosco,
as ideias de cada um, e até pode ser interessante depois nós voltarmos a repetir
alguns exercícios que nós próprios procuramos e fizemos. Vamos aprender uns com
os outros. (FG1)
É um bocado complicado arranjar exercícios porque como já foi um período que
rodaram muitas vezes os grupos, portanto é difícil de arranjar exercícios que não
sejam repetidos, mas tenta-se. Foi o que disse o meu colega, é difícil não repetir
exercícios porque já foram muitos grupos, e é difícil não haver a repetição mas com a
pesquisa e com um bocado de imaginação também, conseguimos. (FG17)
Eu acho que acabaríamos por pôr mais exercícios porque acho que o tempo acaba
por ser pouco. Como eu já disse ao professor, eu acho que também é importante nós
depois termos um tempo de alongamentos. E acho que o tempo que nós temos não é
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o suficiente para fazermos tudo, temos que dar duas voltas porque às vezes os
exercícios em pares não dá para fazer os dois logo, mas depois acho que também nós
estamos a trabalhar o músculo e se depois não o alongarmos ele não vai crescer e o
trabalho vai acabar por não fazer efeito. (FG12)
Aumenta porque temos que estar mais unidos e temos que comunicar melhor e fazer
tudo em conjunto. Aumenta porque o facto de estarmos em grupo, e não estarmos a
trabalhar sozinhos até nos dá mais motivação e não podemos fazer tudo à nossa
maneira. Temos de aceitar e aprender a opinião dos outros. Dá-nos mais motivação
trabalhar em grupo, porque por exemplo, estou com uma pessoa que tem uma boa
nota a educação física e isso motiva-me mais porque tenho que me esforçar mais para
tentar ter uma boa nota como ela. (FG14)
Une-nos mais como grupo e como turma porque por exemplo aqui na condição física
nós temos de trabalhar todos juntos. Ajuda porque mete-nos a pensar todos nos
exercícios e como apresentá-los, e ficamos a pensar na maneira de como é que a
turma vai reagir ao que nós estamos a fazer e se nos vão respeitar. Sim porque é uma
coisa que muita gente às vezes precisa de ajuda. Ajuda porque como somos um
grupo, temos que saber respeitar cada um de nós respeitar o grupo e respeitar a
opinião de cada um, temos que saber quando é que podemos falar. Como duas
cabeças pensam mais do que uma, como se costuma dizer, em cada grupo nós
tivemos que distribuir tarefas, e por exemplo se um falhasse o grupo todo falhava e
então acho que isso aumentou a nossa capacidade de trabalhar em grupo. (FG6)
Cada um ficou responsável por uma tarefa e depois juntamos tudo. Inicialmente
distribuímos tarefas e assim foi mais fácil para organizar as coisas. Temos que nos
manter organizados para manter as coisas coordenadas. Temos que nos entender.
Sim eu concordo, mas acho que tem de ser o grupo todo a colaborar, não é só um a
trabalhar. Somos um grupo, mesmo que não gostemos temos de o fazer. Estas
experiências ajudam-nos também a trabalhar a nossa discussão porque temos de
chegar a um consenso porque sabemos que isto é importante. (FG18)
É preciso sabermos coordenar o tempo de toda a gente, saber respeitar as opiniões e
sugestões de cada um para cada exercício. Comunicação, distribuição de tarefas.
Ajuda no sentido de nos obrigar a fazê-lo, e ao fazê-lo estamos de certa maneira a
praticá-lo, por isso sim. Os desportos coletivos também fazem isso mas também a
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planificação dos exercícios e o próprio desporto também é preciso saber comunicar
uns com os outros. (FG8)

Para Ginciene e Quenzer (2017), o trabalho em grupo foi outro ponto
importante, demonstrando o quanto os alunos não estavam familiarizados com
essa dinâmica. Em todas as aulas, os alunos tiveram que se reunir com os
mesmos colegas, não tardando para o surgimento de conflitos, tais como:
“Professor, posso mudar de grupo? Ninguém faz nada”. Com esta experiência,
os alunos sentiram a importância da organização e de todos trabalharem no
mesmo caminho, para o mesmo objetivo, mas que havia alguns elementos que
trabalhavam mais do que outros.
A divisão de tarefas pelos elementos do grupo, a pesquisa, porque tive de pesquisar e
a organização em si de tudo, porque com organização é mais fácil de fazer as coisas.
(FG17)
Senti-me bem, com responsabilidade, mas também senti que as coisas deviam ter
sido melhor planeadas, por todos. (FG2)
Eu acho que os exercícios que escolhemos já eram adaptados à modalidade, se
calhar uns mais do que outros. Mas lá está, o trabalho por trás que nós tínhamos que
ter e que eu disse que nem toda a gente colaborava com isso. (FG14)

O ambiente cooperativo também aumenta a afetividade entre as
pessoas, alimentando a sua necessidade de estabelecer vínculos pessoais
(Ntoumanis, 2001). O trabalho em equipa ajudou também a criar laços de
amizade e ligações que eram inexistentes entre alguns alunos.
Pode haver mais união. Porque tivemos todos que comunicar entre nós. Ajuda-nos
não só nas aulas, mas também fora das aulas, nós tivemos que falar fora das aulas.
Ajudou-nos a desenvolver mais comunicação entre nós, mais união e mais respeito
entre nós e a turma toda. Tínhamos que respeitar as opiniões de cada um. Um
bocadinho mais de ligação entre nós. Eu não falava com a “Maria” só a
cumprimentava e agora já brincamos uma com a outra. (FG4)

Portanto, percebemos que a autonomia, embora seja a tomada de
decisão individual, deve sempre ser pautada no pensamento e na consciência
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coletiva (Viola et al., 2011). Assim, os alunos perceberam a importância de
trabalhar em equipa, de chegar a consensos em grupo e não de forma
individual.
Com este trabalho nós temos que aprender a trabalhar uns com os outros e saber
ouvir a opinião dos outros, e não tomar decisões sozinhos, temos que chegar a um
consenso em grupo. Este tipo de experiências é importante. Ajuda-nos a aumentar a
união de grupo a trabalhar mais em equipa, na organização, sem dúvida. (FG10)

Estes factos evidenciam a oportunidade gerada por esta experiência,
para o desenvolvimento de alguns valores, em especial, aqueles ligados às
relações sociais (Ginciene & Quenzer, 2017).
Responsabilidade
Quanto à subcategoria da responsabilidade, esta expressa o que os
alunos entenderam como sendo o seu papel e o seu efeito para com o coletivo.
Quanto questionados sobre o tipo de sensações que sentiam no momento de
apresentar a proposta para a condição física, vários foram os alunos que
mencionaram o nível de responsabilidade que pressentiam e a confiança
depositada neles, aspeto este que notei que foi importante durante o decorrer
das aulas, pois é preciso perceber que, para recebermos algo e exigirmos
alguma coisa aos alunos, também é preciso dar-lhes algo em troca. Autonomia
e confiança, foram os dois aspetos que lhes dei e que mais tarde fui colher os
seus benefícios, ao longo das aulas. Além disso, alguns dos alunos sentiam-se
com responsabilidade pelo facto de quererem ser um exemplo de fazerem um
trabalho bem feito, para os restantes grupos, nenhum dos grupos queria ficar
com a reputação do grupo onde a condição física correu mal. Durante as
entrevistas foram vários, aqueles que mencionaram a importância desta
experiência como forma de ganhar responsabilidade, não só para agora, mas
para o futuro, para a vida. Também atribuíram a responsabilidade como aspeto
que foi trabalhado pelo facto de, mais uma vez se colocarem no papel do
professor e perceberem algumas das dificuldades que os professores sentem
no seu dia-a-dia. Também o facto de não querem falhar perante o grupo e
perante a turma, fazia subir-lhes o sentimento de responsabilidade perante a
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tarefa que lhes tinha sido atribuída. O facto de observarem o rendimento dos
colegas durante a execução dos exercícios foi mencionado por alguns como
um aspeto, em que não revelavam grande nervosismo, mas um bocadinho
mais de responsabilidade para verificarem se os colegas estavam a fazer bem
ou mal o exercício. Por fim, mais uma vez, o seu futuro foi um aspeto
mencionado por alguns, referindo que esta responsabilidade e esta experiência
foi uma forma de se prepararem para o futuro.
Sentimo-nos com responsabilidade, temos que fazer com que os professores
aprovem, a turma goste e faça também, e que depois, os nossos colegas nos vejam
como um exemplo, como eles vão ser nos próximos grupos, para eles tirarem ideias
do que nós fizemos e talvez melhorá-las. (FG1)
E ganhar responsabilidade para a vida, porque é uma experiência nova, nós nunca
tínhamos feito em outros anos, sem contar com a última vez. (FG13)
Preparar nem que seja um bocadinho da aula, é sempre responsabilidade… se formos
nós a preparar as coisas vamos estar mais interessados. Às vezes estava no quarto e
lembrava-me de um exercício qualquer e pensava como se fazia bem. (FG3)
Ganhamos responsabilidade porque não é todos os dias que um professor nos deixa
tomar o controlo de uma aula, e também não é para todos, neste caso é a turma toda
mas é um voto de confiança e temos que ter responsabilidade. (FG5)
Eu acho que há sempre um bocadinho de nervosismo, é uma grande responsabilidade
fazer parte da aula, mas como foi a segunda vez acho que fui mais descontraído e já
não houve assim tanto nervosismo, pelo menos da minha parte. (FG12)
Primeiro foi uma grande responsabilidade e foi algo diferente de se fazer, acho que
nenhum de nós tinha feito algo assim e foi uma experiência bastante positiva porque
percebemos um pouco o que é que os professores sentem quando estão a trabalhar
com a turma. Acho que é isso que o meu colega disse, ou seja, nós acabamos por
sentir o que os professores sentem quando nos estão a dar aulas e acabamos por
estar na posição deles e isso pode-nos dar a entender melhor quando estamos em
aula como é que se sentem. (FG12)
Sim, porque faz-nos ganhar responsabilidade. Porque confiam em nós, e nós também
queremos trabalhar, também sentimos que não o devemos desiludir, porque deposita
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confiança em nós. A mesma coisa que disse a minha colega, nós temos de trabalhar
para fazer aquilo que é para não desiludir os professores. (FG12)
Bem, foi fixe, mas também com responsabilidade, porque se alguma coisa falhasse a
culpa era minha e do meu grupo. (FG2)
Sentimo-nos responsáveis, bem. Melhor do que da outra vez, porque correu muito
melhor. E achei que eles já nos viam mais como professores, já sabiam distinguir
melhor como é que tinham de correr as coisas. (FG14)
Não me senti muito pressionado, sentimos um bocadinho mais de responsabilidade,
porque temos de supervisionar o que os outros estão a fazer e se estão a fazer bem
os exercícios, mas não senti grande pressão. Não é fácil, tanta gente à nossa
responsabilidade, eu não queria ser professor. (FG8)
Senti-me nervosa, senti-me com aquela responsabilidade toda nas mãos: “ok, isto tem
de correr bem, temos de fazer direito”. (FG10)
É uma coisa diferente. Eu senti-me bem. Sentimos aquela “cena” de maturidade, eu
pelo menos senti assim com responsabilidade. É uma responsabilidade diferente. E
acho que também nos preparou para o futuro. Nós estamos a interagir com um grupo.
E se calhar naquilo que eu quero seguir, estar a falar para um público, é algo que é
muito bom. E esta apresentação ajudou-nos. (FG10)

Organização
Quanto à subcategoria da organização, quando questionados sobre que
aspetos teriam de ser melhorados em próximas oportunidades, ou que tipo de
organização é que tinham preparado para a sua apresentação, vários foram os
alunos que se mostraram empenhados e interessados em manter a
apresentação com a turma organizada e corrigir certos aspetos que tornassem
a sua apresentação mais rentável. Interessante notar as diferentes escolhas e
as diferentes divisões que cada grupo foi fazendo no momento de distribuir a
turma. Tudo pensado tendo em conta o desempenho da turma e também o tipo
de exercícios que iam ser aplicados. Alguns dos exercícios eram realizados em
grupos de dois alunos e o grupo organizador já preparava a apresentação
tendo em conta esse fator, por exemplo. Ou em relação ao material disponível.
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Alguns dos grupos tinham essa preocupação de organizar, distribuir e pensar
os exercícios tendo em conta o material disponível. Um outro aspeto importante
na preparação e organização eram os cuidados que os grupos foram tendo no
tempo dedicado a cada exercício. Foram percebendo o nível dos exercícios
que levavam e preocupavam-se em pensar se os exercícios eram exequíveis,
tendo em conta o nível da turma. Notar também o cuidado que os grupos foram
tendo na organização e na sua dinâmica, tendo como objetivo, valorizar e
ajudar todos os colegas da turma na realização dos exercícios. Ressalvar
também nos relatos dos alunos os métodos, as estratégias e adaptações
pessoais que usaram para controlar os comportamentos dos restantes colegas
no momento de apresentar a condição física, de forma a manterem a
autoridade e o respeito por parte dos colegas. Destacar também o facto de
alguns alunos se sentirem mais confiantes por levarem a apresentação bem
preparada, estudada e organizada. Fator que os fazia estar mais tranquilos e
menos nervosos. Importante referir a criatividade que alguns grupos tentaram
incutir no momento de preparar e organizar os seus colegas, de forma a mudar
um pouco aquilo que era a estrutura habitual dos grupos e apresentações
anteriores. Ressalvar por último, a evolução que os grupos foram tendo com o
passar das aulas e das apresentações. Alguns erros foram corrigidos, os
grupos conseguiam-se adaptar de forma mais rápida às dificuldades que
surgiam na hora e principalmente, começaram a trabalhar na sua apresentação
de forma mais preocupada, interessada e antecipada, visto que ninguém queria
que a sua apresentação ficasse marcada de forma negativa.
Acho que quando fazemos em pares, motiva-nos sempre mais e então nós vamos
utilizar exercícios em pares, que dá para utilizar com bolas e vamos tentar fazer
exercícios engraçados para que ninguém se canse e façam com motivação. (FG11)
Achamos um bocado complicado também, porque temos que ter em consideração que
nem todas as pessoas conseguem fazer a mesma coisa que alguns conseguem, por
isso também temos que arranjar um meio-termo para isso. (FG1)
Eles têm que nos ver como uma figura autoritária, nós falamos e eles têm de perceber
o nosso lado. (FG13)
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Eu acho que estava muito melhor, porque na escolha dos grupos não tivemos que
estar com problemas de trocar pessoas, pele menos eu não disse a ninguém os
grupos, nem mostrei a ninguém. A primeira experiência ajudou-nos a melhorar a
organização. E o que nós erramos da outra vez, não vamos voltar a fazer, tentamos
melhorar. (FG13)
Desta vez fizemos por sorteio e não vamos mandar ninguém trocar de grupo. (FG13)
No grupo anterior, foi muito tempo de exercitação, dois minutos é muito tempo e os
exercícios eram puxados para dois minutos. Como foram dois minutos, foi puxado,
ninguém fez dois minutos, toda a gente parou um bocado, e faltava sempre alguém do
grupo a vigiar. (FG3)
Se eu tiver organizado as coisas direitas vou-me sentir bem e confiante para essa aula
e acho que vai correr bem, se não tiver organizado nada, já não sinto isso, ia chegar lá
e não ia saber o que fazer a aula toda, vou-me sentir perdida. (FG3)
Uma pessoa do nosso grupo, em cada grupo. Esta pessoa pode tentar fazer e
controlar ao mesmo tempo. Fazer 5 grupos de 5 pessoas. Vamos exemplificar os
exercícios, um de nós faz um exercício, outro faz outro… Não vamos estar só a
verbalizar. Há exercícios que nós já não precisamos de explicar, porque já fazemos de
anos anteriores (flexões toda a gente sabe fazer). Se virmos que alguém está a fazer
mal dizemos. Antes de começar a atividade podemos exemplificar. Por exemplo,
alguém diz o exercício e um exemplifica. Podemos por um exercício para cada
pessoa. (FG3)
Eu vou impor autoridade. Mandar calar, ou então avisar o professor, vamos ficar aqui
mais 5 minutos para além da aula se ninguém se calar. Quem parar faz mais 10
segundos. O que resulta para eles nos ouvirem e respeitar, não é só dizer, mas
também fazer qualquer coisa. Quem tiver a desrespeitar-nos, faz mais 5 flexões. Em
vez de ser só a falar, “aumentar a pena”, porque só assim é que eles percebem.
Mandar alguém fazer alguma coisa a mais, é boa ideia, só para perceberem que não
estamos a brincar. (FG3)
Nós vamos explicar os exercícios, vamos dizer os grupos que são, vamos pedir para
se organizarem e já vamos dizer a cada grupo para se dirigir para cada estação, e
cada membro do nosso grupo vai estar numa das estações e vamos tentar dar
incentivo para conseguirem fazer os exercícios. (FG15)
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Eu acho que vai ser a melhor apresentação porque já temos tudo organizado, porque
vai ser uma apresentação diferente uma vez que vão ser 5 exercícios e vai ser
divertido porque é diferente de todas aqueles exercícios que eles já apresentaram,
porque acho que eles seguiram sempre um padrão de exercícios e nós vamos ser
diferentes. (FG5)
Nós vamos reunir, vamos explicar que os exercícios vão ser relacionados com a
ginástica de solo, e como não estão habituados a realizar certos exercícios o grupo vai
explicar e vai demonstrar para que seja fácil. Vamos pedir que se organizem com os
grupos e para que tudo corra bem. São 5 grupos e em vez de serem eles a
escolherem as estações, nós já temos isso definido. (FG5)
Que corra bem, que corra melhor porque já estamos a preparar as coisas com mais
antecedência portanto se calhar corre melhor, de maneira mais organizada, espero.
Acho que vai ser mais organizado, como já é a segunda vez, é mais fácil, porque
como já fizemos a primeira vez a condição física acho já é mais fácil para nos
organizarmos e também para organizar os grupos. Está mais organizado do que na
primeira vez porque da primeira vez não tínhamos feito os grupos e desta vez eu já
tratei disso, eu acho que isso vai poupar mais tempo do que aconteceu da última vez.
(FG17)
Inicialmente eram dois grupos de 6 e dois grupos de 5, só que foram 4 para um grupo
e 8 para outro grupo. A ideia era fazer 4 grupos porque eram 4 estações. Dificuldades
em alguns exercícios, por ser muito tempo. (FG2)
A organização a apresentar os exercícios, cada um tinha uma tarefa, explicar melhor o
que era para fazer porque houve algumas dificuldades, o tempo que ficamos em cada
estação, porque acho que foi muito tempo, cada, e a divisão dos grupos. O tempo de
exercitação seria de 1 minuto, ou 45 segundos, para cada, e depois rodar duas vezes.
(FG2)
Como nós somos 4, uma pessoa contava o tempo e os restantes ficava um em cada
grupo a exemplificar o que era preciso fazer. (FG2)
Estava muito “morto”. E a organização. Por exemplo a minha colega estava com 5
pessoas e se essas pessoas não queriam, o grupo não funcionava, enquanto que se
ela tivesse com um grupo motivado ia correr muito melhor, o problema não foi dela,
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mas das outras pessoas. Falta de música. Corria melhor se houvesse mais
cooperação. (FG4)
Podia ter corrido melhor, podíamos ter organizado melhor, porque faltou muita gente,
faltou um elemento do nosso grupo e ficou tudo um bocado desorganizado porque só
ficaram duas pessoas num grupo e depois as pessoas tentaram-se misturar e depois
já não sabiam em que grupos andavam. Tudo bem que houve um bocado de
desorganização mas depois conseguimos dar a volta, porque lá está, eu tinha um
grupo de dois, porque tinham faltado 4 elementos do meu grupo, mas depois vieram
mais duas pessoas para o meu grupo e já ficou mais organizado. Acho que apesar de
no início da apresentação ter sido um bocadinho desorganizada acho que
conseguimos dar a volta e fazer uma apresentação boa. (FG16)
Foi nesse aspeto, depois de tentar organizar as coisas visto que depois ficou uma
desorganização e na parte de escolher alguns exercícios relacionados com o
basquetebol, porque já fizeram muitas aulas de exercícios então já estavam muito
repetidos. Não senti. Dificuldades não senti, senti-me foi nervosa na primeira parte,
não estávamos bem organizados. (FG16)
Trabalhar as coisas com muita, mas muita antecedência. E perceber se os exercícios
são adaptáveis para toda a gente e se temos materiais suficientes, como as bolas.
Tentar organizar com mais tempo e também tentar que os grupos não fiquem tão
desorganizados na hora de se posicionarem. (FG16)
Acho que correu melhor do que na última vez, estava mais organizado. Acho que toda
agente puxou pelos grupos. Correu bem porque fizemos as coisas com mais tempo,
mais organizado e porque tínhamos mais uma colega a ajudar. Correu bem porque
toda a gente respeitou e os exercícios foram bem executados. Acho que tiveram
respeito, tivemos organização e também acho que se esforçaram para fazer os
exercícios. (FG18)
Eu acho que podia haver um espaçamento maior entre os exercícios porque no
exercício que nós estávamos sentados a fazer o ângulo de 90o, estava logo outro
exercício à beira, e pode levar a conversas paralelas. (FG18)
Eu não quero ser professora! Dá muito trabalho planear as coisas e depois chegar à
aula e por exemplo, não correr como nós planeamos. A nós correu, mas por exemplo,
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ao professor, nem sempre deve correr, e é preciso muita paciência que eu não tenho.
(FG18)
Como a preparação foi organizada, não senti nenhuma pressão, foi mais fácil de
explicar os exercícios, já tínhamos tudo na cabeça. (FG18)
A parte da organização falhou um bocado e dois elementos do grupo que estava a
organizar ficaram no mesmo grupo e acho que um ou outro grupo brincou um
bocadinho e um desses dois devia ter ficado nesses grupos, mas mesmo assim as
pessoas fizeram, não houve grandes problemas. Mas correu bem, acho que todos
fizeram os exercícios como nós queríamos. (FG8)
Na próxima vez fazer os pares antes da aula e depois fazer grupos. (FG8)

Conhecimento
De forma geral, todas estas vivências contribuíram para inserir o aluno
no centro do processo de ensino-aprendizagem, essencial para a construção
do conhecimento, como também foi observado pelo professor. É um formato de
aulas que os alunos participam mais, não é uma aula que o professor dá
aquela aula tradicional que o aluno vem, fica à espera e o professor faz tudo
(Ginciene & Quenzer, 2017). Não, o aluno tem uma participação e o professor
vai ser um guia, ele vai direcionar. É uma aula dinâmica (Ginciene & Quenzer,
2017). No momento de responder à pergunta, se esta experiência aumentou o
conhecimento dos alunos nas modalidades que trabalharam, os alunos
responderam de forma assertiva e positiva. Além disso, ressalvaram que, ao
procurar sobre uma modalidade, acabaram por se interessar mais por essa
modalidade e pelo desporto, o que os fez motivarem-se ainda mais para as
aulas. Alguns referiram que, o momento de pesquisa foi um momento
importante porque os fez aumentar o seu conhecimento no que diz respeito à
quantidade de exercícios que já conheciam. Alguns dos alunos relataram que o
seu conhecimento aumentou porque tinham de perceber os exercícios que iam
levar para a aula, e isso fez com que tivessem de pesquisar sobre vários
aspetos ligados ao desporto e ao corpo humano.
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Acho que sim, porque acabamos por pesquisar mais sobre isso. Eu sinceramente dei
a opinião de alguns exercícios que eu fazia em casa porque achei curioso e achei que
podiam ser interessantes fazer em turma e então foi praticamente também uma, não é
bem uma disputa, mas foi uma competição entre turma, que fez com que toda a turma
gostasse e participasse. Eu acho que sim, ao pesquisarmos sobre o basquetebol
neste caso, aumentou o nosso interesse acerca da modalidade, eu por exemplo, não
sou muito ligado ao desporto mas acho que me interessei mais pelo desporto ao
pesquisar sobre isso e ao descobrir estes exercícios. É o mesmo que o meu colega
disse, nós com isso despertamos mais interesse na modalidade, o que faz ficarmos
mais motivados nas aulas. (FG12)
Tivemos que pensar em exercícios que tivessem a ver com a aula. Levou-nos um
trabalho redobrado, e a perceber os exercícios que davam mais jeito para aquele tipo
de aula. (FG4)
Eu acho que aumenta sempre um bocado porque a experiência que nós fazemos
contribui sempre para aprendermos mais um bocado. (FG16)
Eu acho que sim porque há coisas nesses exercícios que eu não sabia e quando
começamos a fazer a condição física passei a conhecer muitos mais exercícios do que
o que já conhecia. (FG6)
Ai claro, sim, obriga-nos a pesquisar exercícios e obrigatoriamente começamos a
aprender mais sobre a modalidade. E depois tendo de ser rigorosos nos exercícios,
temos que saber movimentos técnicos, etc. Eu concordo com eles, ter de pesquisar
muito para arranjar os exercícios diferentes e que também tivessem a trabalhar a parte
da disciplina. É praticamente igual, temos que fazer pesquisa e procurar coisas novas.
(FG18)
Sim, ter que andar a pesquisar exercícios para certas regiões do corpo, consoante o
desporto que estamos a abordar. Eu sugeri o exercício das flexões porque me veio à
cabeça. (FG8)
Sim porque faz com que nós tenhamos que procurar saber mais para dar a aula.
Tentar entender os exercícios. (FG10)

Quando um aluno tem conhecimento acerca dos objetivos de uma
tarefa, bem como as suas normas e formas de avaliação, maiores são as
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possibilidades do aluno alcançar um estado ótimo de motivação intrínseca
(Koka, Hein, 2003). Por outras palavras, referem os autores que, ambientes
informativos favorecem a compreensão dos alunos com relação às razões e
objetivos

pretendidos

com

uma

determinada

tarefa,

aumentando

as

oportunidades de envolvimento dos estudantes no processo de ensinoaprendizagem e de progresso nos níveis de motivação.
Sim, porque nós tivemos que nos informar antes de fazermos o trabalho. Eu sempre
adorei desporto e sempre fiz estes exercícios em casa, mas claro que também me
despertou outra curiosidade para ver o que é que os meus colegas achavam do que
eu era capaz, se eles também sentiam dores musculares, para ver também a minha
qualidade, para testar os meus limites. (FG2)

Com vista a uma educação para a autonomia, refere Martins (1992), que
garantir o acesso da criança e do adolescente aos possíveis entendimentos
sobre a realidade, ou seja, os conhecimentos, necessitamos de um processo e
de uma experiência autónoma que implique um exercício da reflexão crítica, na
escolhas e nas tomadas de decisão dentro do próprio processo educativo,
sendo esta condição indispensável para que uma educação pela cidadania
ocorra. Apenas com uma consciência e fortalecimento da escolha do aluno é
que uma educação genuína poderá acontecer (Martins, 1992). Nas entrevistas,
alguns alunos relataram que mesmo na fase de explicação e de ensinar os
colegas, estavam a aprender com essa experiência.
Sim, enquanto fizemos e quando tivemos a ensinar de alguma forma aprendemos. Eu
acho que sim, porque para fazermos os exercícios tínhamos que saber por exemplo,
quais eram os membros que se utilizavam mais, essas coisas. (FG14)
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5.4. Conclusão
Apesar do grupo de estudo ter sido limitado à minha turma e a minha
experiência não ser muita na aplicação deste tipo de estratégias, de forma a
incutir algo novo nos alunos, ficaram demonstradas e relatadas por eles nas
entrevistas, algumas vantagens em dar alguma autonomia aos alunos durante
o decorrer das aulas, tais como a confiança, união em torno da turma, mais
interesse pelas aulas se forem os próprios a pensar nelas, mais motivação,
menos brincadeira, respeito pelo grupo e pela turma, mais disciplina em
relação ao estudo, aulas menos monótonas, mais participação, sentirem-se
mais valorizados, virem mais animados e motivados por poderem adaptar a
aula tendo em conta o que gostam mais ou menos. Relataram também a
opinião deles sobre a sensação que sentiam quando estão no papel de
professores e o facto de já não haver tantas faltas de respeito por sentirem na
pele a dificuldade que é, percebendo o lado do professor e não lhe faltando
tantas vezes ao respeito. Através desta experiência alguns dos alunos referem
que, com mais autonomia, interagem mais, transmitem o seu conhecimento
aos colegas, têm a perceção de como é o seu comportamento durante as
aulas, mostram que não são ignorantes, e além disso, pode servir como meio
de passar pela experiência do que é ser professor. Sendo mais autónomos, os
alunos referiram que conseguem avaliar individualmente os colegas e a eles
próprios, retira-lhes algum medo, ansiedade ou vergonha e desenvolvem união
de grupo. Incutindo experiências relacionadas com a autonomia dos alunos,
eles percebem que podem ganhar experiência para o seu futuro, para um
futuro

emprego,

incutindo-lhes responsabilidades.

Por fim, dando-lhes

autonomia, os alunos perceberam que conseguem interiorizar melhor os
conteúdos pedidos nas aulas.
Na categoria relacionada com a motivação, e tentando perceber se,
com esta experiência e com a atribuição de autonomia aos alunos durante as
aulas, a sua própria motivação aumenta, a maioria considera a atribuição de
autonomia nas aulas, um fator que faz aumentar a sua motivação para a
realização das próprias aulas e para estas apresentações, em particular.
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Consideram motivante por serem aulas diferentes, interessantes e que eles
próprios participam, organizam e escolhem os exercícios que querem para as
aulas. Além disso, relatam ainda que a aula se torna mais deles do que do
professor, o que me deixa muito satisfeito visto que as aulas devem ser
pensadas para os alunos e não em torno do professor. Relataram ganhos de
motivação, que os fez estar mais atentos nas aulas, mais focados e
concentrados nas tarefas, e sentem-se com mais curiosidade. Também se
sentiram motivados pelo facto de quererem inovar e por quererem fugir ao
padrão de exercícios que se tinham vindo a desenvolver nas últimas aulas.
No que diz respeito às vantagens de trabalhar em grupo ou em
equipa, as opiniões foram muito semelhantes. O trabalho em equipa ajudou-os
a trabalhar a distribuição de tarefas, a comunicação entre todos no seio do
grupo, realização de novas amizades, desenvolvimento da confiança uns nos
outros e no trabalho de cada um, ou até a partilha de ideias diferentes. Tudo
isto foi trabalhado e referido pelos alunos, além disso, este trabalho em equipa,
de acordo com o que alguns deles referiram, também era fator de motivação
extra para as aulas. A aprendizagem cooperativa, o trabalho desenvolvido em
grupo, toda a pesquisa e a sua criatividade, foi mencionado pelos alunos como
sendo um aspeto positivo de trabalharem todos juntos. Tiveram de aceitar e
também ouvir a opinião dos colegas. Assim, os alunos perceberam a
importância de trabalhar em equipa, de chegar a consensos em grupo e não de
forma individual.
Em relação à responsabilidade, vários foram os alunos que
mencionaram o nível de responsabilidade que pressentiam e a confiança
depositada neles, aspeto este que notei que foi importante durante o decorrer
das aulas. É preciso perceber que, para recebermos algo e exigirmos alguma
coisa aos alunos, também é preciso dar-lhes algo em troca. Autonomia e
confiança, foram os dois aspetos que lhes dei e que mais tarde fui colher os
seus benefícios, ao longo das aulas. Além disso, alguns dos alunos sentiam-se
com responsabilidade pelo facto de quererem ser um exemplo de trabalho bem
feito, para os restantes grupos, nenhum dos grupos queria ficar com a
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reputação do grupo onde a condição física correu mal. Durante as entrevistas
foram vários, aqueles que mencionaram a importância desta experiência como
forma de ganhar responsabilidade, não só para agora, mas para o futuro, para
a vida. Também o facto de não querem falhar perante o grupo e perante a
turma, fazia subir-lhes o sentimento de responsabilidade perante a tarefa que
lhes tinha sido atribuída.
No que diz respeito à organização ou que tipo de organização é que
tinham preparado para a sua apresentação, vários foram os alunos que se
mostraram empenhados e interessados em manter a apresentação com a
turma organizada e corrigir certos aspetos que tornassem a sua apresentação
mais rentável. Interessante notar as diferentes escolhas e as diferentes
divisões que cada grupo foi fazendo no momento de distribuir a turma. Tudo
pensado tendo em conta o desempenho da turma e também o tipo de
exercícios que iam ser aplicados. Alguns dos exercícios eram realizados em
grupos de dois alunos e o grupo organizador já preparava a apresentação
tendo em conta esse fator, por exemplo. Ou em relação ao material disponível.
Alguns dos grupos tinham essa preocupação de organizar, distribuir e pensar
os exercícios tendo em conta o material disponível. Um outro aspeto importante
na preparação e organização eram os cuidados que os grupos foram tendo no
tempo dedicado a cada exercício. Foram percebendo o nível dos exercícios
que levavam e preocupavam-se em pensar se os exercícios eram exequíveis,
tendo em conta o nível da turma. Notar também o cuidado que os grupos foram
tendo na organização e na sua dinâmica, tendo como objetivo, valorizar e
ajudar todos os colegas da turma na realização dos exercícios. Ressalvar
também nos relatos dos alunos os métodos, as estratégias e adaptações
pessoais que usaram para controlar os comportamentos dos restantes colegas
no momento de apresentar a condição física, de forma a manterem a
autoridade e o respeito por parte dos colegas. Destacar também o facto de
alguns alunos se sentirem mais confiantes por levarem a apresentação bem
preparada, estudada e organizada. Fator que os fazia estar mais tranquilos e
menos nervosos. Ressalvar por último a evolução que os grupos foram tendo
com o passar das aulas e das apresentações. Alguns erros foram corrigidos, os
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grupos conseguiram adaptar-se de forma mais rápida às dificuldades que
surgiam na hora e principalmente, começaram a trabalhar na sua apresentação
de forma mais preocupada, interessada e antecipada, visto que ninguém queria
que a sua apresentação ficasse marcada de forma negativa.
Por último, se esta experiência aumentou o conhecimento dos alunos
nas modalidades que trabalharam, os alunos responderam de forma assertiva
e positiva. Além disso, realçaram que, ao procurar sobre uma modalidade,
acabaram por se interessar mais por essa modalidade e pelo desporto, o que
os fez motivar ainda mais para as aulas. Alguns referiram que, o momento de
pesquisa foi um momento importante porque os fez aumentar o seu
conhecimento no que diz respeito à quantidade de exercícios que já
conheciam. Alguns dos alunos relataram que o seu conhecimento aumentou
porque tinham de perceber os exercícios que iam levar para a aula, e isso fez
com que tivessem de pesquisar sobre vários aspetos ligados ao desporto e ao
corpo humano. Nas entrevistas, alguns alunos relataram que mesmo na fase
de explicação e de ensinar os colegas, estavam a aprender com essa
experiência.
Face a estes resultados, o objetivo do estudo foi conseguido, na medida
em que foi possível verificar a importância que os alunos atribuem à autonomia,
no decorrer das aulas. Em intervenções futuras, estas conclusões permitem-me
referir que é possível adequar a intervenção dos alunos nas aulas, perante uma
exigência mediada e estruturada, que não ultrapasse os limites do necessário,
almejando

atingir

os

padrões

de

excelência,

porém,

permitindo-lhes

permanecer num ambiente de prática, onde exista partilha e cooperação com
os colegas e consigo mesmo. Com a aplicação deste estudo, e tendo já em
vista algumas ilações que posso retirar para futuras práticas pedagógicas,
aprendi que é importante darmos voz aos alunos, dar-lhes as ferramentas
essenciais e deixá-los construir as suas próprias aprendizagens, tendo sempre
como pano de fundo o professor, que deverá ser o guia e aquele que fornece
algumas das ferramentas. Aprendi, percebi e irei tentar incutir nas aulas, mais
formas e estratégias para os alunos trabalharem em equipa. Para tudo isto será
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também importante tornar e trazer para as aulas tarefas que desafiem os
alunos, os grupos/equipas e que também sejam do gosto deles, tentando aliar
a isso, os conteúdos que têm de ser ensinados ao longo do ano.
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da teoria da autodeterminação. Psychology of Sport and Exercise, v.8, p.795817.
Viola, G., Paes, R., Galatti, L., & Ribeiro, S. (2011). Pedagogia do
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Pensar a Prática, 14(3).
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS
Foram vários os momentos e as experiências passadas. Todas elas me
levam, nesta fase final, a refletir e a concluir que o todo o ser-humano e em
particular o professor, é um ser que se transforma, dependendo de si e do
contexto onde vive. Tal como o ser-humano, concluo que a escola terá sempre
um papel cada vez mais importante na nossa sociedade. A escola deverá ser
um lugar de debate, de crítica, de reflexão, de transformação e de
inconformismo. Concluo também que, a função de docente e da própria escola,
deverá

passar

sempre

pelo

processo

ensino-aprendizagem,

mas

fundamentalmente pelo processo de aprendizagem. Tendo em conta as
evoluções que vamos vivenciando todos os dias em todas as áreas da nossa
sociedade,

seria

interessante

começar

a

pensar

em

sistemas

de

aprendizagem, em vez dos tradicionais sistemas ou modelos de ensino. Neste
mundo, em que se vive a uma velocidade cada vez mais rápida e que tudo tem
de ser pensado e feito ao segundo, talvez o mais importante será saber como
aprender. Ou seja, quem não sabe aprender, aprende mal e como
consequência não ganha o gosto pelo estudo. Se um dos objetivos da escola é
aprender, porque é que não se ensina a aprender? Será cada vez mais
importante perguntar ao aluno como é que ele aprende melhor. De uma forma
lógica, não deveria haver ensinar sem aprender e se calhar nos dias de hoje,
ainda estamos mais virados e focados na primeira parte.
Na minha opinião é cada vez mais importante a relação professor-aluno. É
muito difícil querermos transmitir uma ideia ou passar uma mensagem a quem
não está interessado em ouvir e aprender. O aluno deverá ver o professor
como um guia, como um orientador, aquele que os faz pensar, viver e passar
por novas experiências, refletir e vivenciar os verdadeiros valores da vida, e do
desporto em particular. O meu interesse não é formar robots repletos de
conhecimento, que depois não sejam capazes de se relacionar com o mundo.
Claro que é fácil falar, e na minha opinião atravessamos cada vez mais uma
fase em que estamos a formar robots, robots estes, débeis em todos os pontos
de vista que considero importante para termos uma vida feliz. Mas penso que o
caminho de transformação seja esse, o do inconformismo e de tentar ajudar a
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mudar, o quanto me for possível, algumas coisas que considero não estarem
tão corretas.
A passagem pelo EP permitiu-me ganhar segurança em algumas competências
que considero serem importantes no momento de atuar perante os alunos.
Sinto-me preparado para enfrentar novos desafios, não me considero um
orador por excelência mas penso ter uma boa capacidade de comunicação,
consigo gerir o meu trabalho a nível temporal e espacial, organizar-me
mediante as circunstâncias, analisar os diferentes contextos e planear o
trabalho, no sentido de ajudar no sucesso dos alunos, bem como outras
competências que não são possíveis de quantificar, como o gosto pela
profissão, pela Educação Física e pelo Desporto.
As expectativas para o futuro não se prevêem as melhores, nesta área
profissional, face à dificuldade que se tem vindo a suceder relativamente à
colocação de professores nas escolas. No entanto, acredito no meu trabalho e
na minha dedicação. Oportunidades e conquistas irão surgir, não tenho dúvidas
disso, nesta ou noutras áreas. Só desta forma irei conseguir enfrentar o
mercado de trabalho de cabeça erguida e fazer valer o meu valor.
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Anexo 3: Fotos MED (Evento Culminante)
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Anexo 4: Quadro Competitivo, Quadro de Pontuação Diária e exemplo de Contrato de Equipa
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Anexo 5: Fotos Desporto Escolar
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Anexo 6: Guião de Entrevista
Perguntas para entrevista antes da aula:
1- Que expectativas têm para a vossa proposta de trabalho?
2- Como acham que vão reagir quando estiverem em frente aos vossos colegas?
3- Que métodos vão usar para organizar e controlar a turma?
4- Como se sentiram na preparação da vossa apresentação?
5- Como acham que vão reagir os vossos colegas?
6- Como é que vocês se sentem com o nível de autonomia atribuída a vocês?

Perguntas para entrevista depois da aula:
1- Quais foram as vossas sensações enquanto estavam a orientar a vossa
proposta?
2- Que dificuldades sentiram durante a aula?
3- Que aspetos a melhorar na próxima proposta?
4- Como se sentiram no papel de professor durante a vossa apresentação?
5- Esta experiência aumentou o vosso conhecimento sobre a modalidade em
questão?
6- Consideram que a vossa motivação para as aulas e a dos vossos colegas
aumenta com esta experiência?
7- Como reagiram os vossos colegas durante a vossa apresentação?
8- Dar-vos autonomia é um aspeto positivo e importante para vocês? Gostavam
que os professores vos dessem mais responsabilidade?
9- De que forma é que esta apresentação vos ajudou a trabalhar em grupo
(equipa)?
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