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“Thank you. Thank you. Thank you
I am happy to be with you tonight at the first Laureus World Sports Award.
Sport has the power to change the world. It has the power to inspire, it has the
power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a
language they understand. Sport can create hope, where once there was only
despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It
laughs in the face of all types of discrimination.
The heroes standing with me are examples of this power. They are valiant
not only in the playing field, but also in the community, both local and
international. They are champions and they deserve the world’s recognition.
Together they represent an active, vigorous Hall of Fame. A Hall of Fame that
goes out into the world, spreading help, inspiration and hope.
Their legacy will be an international community where the rules of the
game are the same for everyone, and behavior is guided by fair play and good
sportsmanship. I ask you now to rise and join me in commending the original
inductees into the World Sports Academy Hall of Fame.
It is now my great pleasure to present a very special Laureus award – the
Laureus Lifetime Achievement Award – given to a world athlete who exemplifies
the highest virtue of sport, honor, courage, joy and perseverance”.

Nelson Mandela (2000). Discurso apresentado nos Laureus Lifetime
Achievement Award no Mónaco.
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Resumo
Este é um documento concebido por um estudante estagiário com o objetivo
principal de retratar todas as suas vivências ao longo deste ano escolar na
Escola Secundária de Rio Tinto. Este é um momento especial e marcante na
carreira de um docente, pois é aqui que, pela primeira vez, todos os estudantes
estagiários contactam com outros docentes, alunos, assistentes educativos e
encarregados de educação em contexto real de trabalho. Este é um momento
que deve ser aproveitado ao máximo por todos os estudantes estagiários, pois
é uma oportunidade que não devemos desperdiçar, devido às inúmeras
possibilidades de aprendizagem que a prática de ensino supervisionada nos
oferece. Assim, este relatório de estágio é composto por sete capítulos que
explicam o caminho por mim percorrido ao longo da minha formação. No primeiro
capítulo, “Introdução”, faço a contextualização de todo o processo. O segundo
capítulo, “Enquadramento pessoal”, expõe o caminho que percorri até chegar a
este ponto na minha vida, bem como as minhas expetativas acerca do estágio
profissional e o início da minha nova vida enquanto docente. Já no terceiro
capítulo, “Enquadramento Institucional”, faço a caracterização do contexto de
ensino pelo qual passei. A “Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem”,
aparece no quarto capítulo e é onde exponho as minhas conceções de ensino,
os diversos planeamentos usados e a forma como geria e conduzia as aulas,
sendo que, no fundo, é onde falo do processo de ensino-aprendizagem.
Seguidamente, no quinto capítulo, “Participação na escola e relação com a
comunidade”, falo essencialmente do dia a dia na escola e de todos os projetos
em que fui participando. O sexto capítulo contempla o estudo de investigação,
onde relato as implicações da motivação dos alunos durante as aulas de
Educação-Física. No sétimo e último capítulo, faço uma reflexão sobre o estágio
profissional, todas as riquezas que retirei dele e também das minhas perspetivas
futuras.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL;
PROFESSOR; PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA.
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Abstract
This document was designed by a trainee student whose main goal was to
portray all his experiences throughout this school year at Rio Tinto High School.
This is a special and important moment in the career of a teacher, because it’s
here that, for the first time, all trainees’ students contact other teachers, students,
educational assistants and parents in the real work context. This moment should
be used to the max by all trainee students, because it’s an opportunity that should
not be wasted due to the numerous possibilities of learning that the practice of
supervised teaching offers us. Therefore, this internship report is composed of
seven chapters that explain the path I have taken during my training. In the first
chapter, "Introduction", I contextualize the whole process. The second chapter,
"Personal Framing," sets out the path I've taken to this point in my life, as well as
my expectations about the work placement and the beginning of my new life as
a teacher. In the third chapter, "Institutional Framework", I characterize the
context of teaching that I passed. The "Organization and Management of
Teaching Learning" appears in the fourth chapter, and it’s here I expose my
teaching conceptions, the various planning used and the way I managed and
conducted the classes, and that is where I speak about the teaching-learning
process. Then, in the fifth chapter "Participation in school and relationship with
the community", I speak essentially of the day to day in school and all the projects
I participated. The sixth chapter show us the research study, where I report the
implications of student motivation during the classes of Physical Education. In the
seventh and last chapter, I reflect on the professional stage, all the treasures I
have taken from him and my future perspectives.

KEYWORDS:

PHYSICAL

EDUCATION; PROFESSIONAL INTERNSHIP;

TEACHER; SUPERVISED TEACHING PRACTICE
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1. Introdução
O presente documento fala do processo de formação do Estudante
Estagiário (EE), sendo este Relatório de Estágio Profissional (REP) a última
parte do caminho do Estágio Profissional (EP). O relatório aqui apresentado
corresponde ao EP realizado na Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT), tendome acolhido como aluno e agora como EE.

O EP é o capítulo final da minha formação enquanto estudante. Este,
marca a linha que separa a formação inicial do início da carreira de docente,
sendo um marco muito importante na minha vida e certamente na vida de
qualquer estudante que passe por este processo. Na perspetiva de Batista e
Queirós (2013, p. 47) a “situação de estágio, em contexto real de prática
profissional, constitui uma peça fundamental da estrutura formal de socialização
inicial na profissão, isto é, no processo pelo qual os candidatos à profissão vão
passando de uma participação periférica para uma participação mais interna,
mais ativa e mais autónoma, no seio, da comunidade docente, através de um
processo, que se quer gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e de
configuração e reconfiguração das suas identidades profissionais”.

Ao longo do EP tive o apoio e a cooperação não só dos meus colegas de
núcleo, mas também da Professora Orientadora (PO) e do Professor Cooperante
(PC). Estes últimos acompanharam constantemente este processo, deram
conselhos, apoiaram, sugeriram e inspiraram-me ao longo de todo este ano letivo
a ser um melhor docente.

Este documento reflete o trabalho realizado ao longo deste ano, a minha
evolução, as minhas dificuldades e os contributos daqueles que estiveram ao
meu lado neste processo. Organizei este documento em capítulos. O primeiro
corresponde à “Introdução”, no qual apresento o meu trabalho. O segundo
corresponde ao “Enquadramento pessoal”, onde exponho aspetos importantes
sobre mim a nível da minha formação e construção pessoal. Seguidamente faço
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o “Enquadramento institucional”, no qual faço o enquadramento do meu EP. Aqui
irei falar do Núcleo de Estágio (NE), do Professor Cooperante, da Professora
orientadora e da instituição que me acolheu, bem como à gestão das turmas que
fizeram parte do meu ano letivo. Em seguida, irei expor no quarto capítulo a
organização do EP. Aqui está exposto o planeamento, a gestão e orientação das
aulas, o processo de reflexão e da avaliação. As atividades extracurriculares,
como o corta mato, os diferentes torneios e o desporto escolar serão abordadas
no capítulo cinco. O capítulo seis refere-se ao estudo realizado por mim, no qual
irei desenvolver a importância da motivação dos alunos na realização das aulas
ao longo deste ano letivo. No sétimo, e último, capítulo irei expor as conclusões.
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2. Enquadramento pessoal
“O professor constrói a sua performance a partir de inúmeras referências.
Entre elas estão a sua história familiar, a sua trajetória escolar e académica, a
sua convivência com o ambiente de trabalho, a sua inserção cultural no tempo e
no espaço” (Cunha, 1997, p. 189).
“Aquilo que o professor faz é influenciado pelo conhecimento que constrói
e reconstrói em interação, através da autorreflexão e da reflexão partilhada com
os seus pares, o que promove a reconstrução do conhecimento prático”
(Teixeira, Batista, & Graça, 2018, p. 8).
“A identidade do professor é, pois, um constructo formado por fatores
cognitivos e relacionais, interligados por valores pessoais e profissionais, que
por sua vez expressam a motivação, a atitude e o compromisso com que os
professores enfrentam o seu trabalho” (Teixeira, Batista, & Graça, 2018, p. 6).

2.1. A minha construção

Acredito que o ser humano está em constante mudança no decorrer da
sua vida. Com isto torna-se difícil realizar uma caracterização perfeita e sem
falhas daquilo que somos realmente. Os contextos, as pessoas mudam e não
devemos ter medo desta mudança constante. Ela ajuda-nos a olhar de maneira
diferente para as coisas e a entendê-las, tendo sempre por base os princípios e
os valores da sociedade em que estamos inseridos. Às vezes, somos iludidos
pela ganância e pela idiotice, outras vezes desvalorizamos completamente o que
vemos, na esperança de contemplarmos algo melhor.
Desde cedo estive ligado ao Desporto. Fui atleta do FCP de ginástica e
natação e, mais tarde, de Polo Aquático, onde representei a seleção nacional
desde infantil a absoluto, e no qual estou ligado ao treino das equipas femininas
do Gondomar, tendo passado pelo comando técnico do Salgueiros.
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Não é possível dissociar a minha construção das minhas vivências ao
longo destes anos. O Eu de hoje é uma pessoa muito diferente do Eu passado
e para isso muitas coisas contribuíram para as mudanças que tive e que me
levaram à pessoa (Boa? Má? Competente? Não competente? Feliz? Infeliz?
Educada? Mal-educada?) que sou hoje. O meu trabalho enquanto treinador foi,
sem dúvida, a atividade mais marcante em mim, mudando-me por completo e
contribuindo, em grande parte. para a pessoa que sou hoje. É, por isso,
importante dedicar uma parte deste trabalho a este tema.
O meu dia-a-dia enquanto treinador foi, sem dúvida, um projeto de
extrema riqueza, pois ajudou-me a crescer, a perceber, a sentir, a viver, a
procurar sempre o melhor para as pessoas que liderava, muitas (ou a maioria
das) vezes colocando-as à frente de tudo e todos. Hoje sei que devo muito a
todos os dias de trabalho com este grupo, a todas as viagens, a todos os finsde-semana fora, aos almoços e jantares, aos risos e amuos e aos segundos,
minutos e horas que gastamos juntos e que me levaram a ser todos os dias um
melhor profissional, um melhor treinador, um melhor amigo, uma melhor pessoa
e um melhor Homem. O trabalho que realizo hoje com as turmas da escola e
com todos os alunos é, sem dúvida, o reflexo daquilo que recebi ao longo destes
anos enquanto líder de um grupo (acima descrito nos agradecimentos) de
Mulheres extraordinárias, poderosas, ambiciosas, dedicadas, carinhosas e
sobretudo amigas (as minhas melhoras amigas) e que lutaram todos os dias para
me levar aquilo que sou hoje.
O meu papel de treinador não é só ensinar, é sobretudo aprender. E não
posso mentir: aprendi muito com todas elas, dia após dia, treino após treino, jogo
após jogo, discussão após discussão, viagem após viagem, conversa após
conversa. Estes momentos levaram a muitas e importantes lições que levo
comigo para sempre e que conduziram à pessoa que sou hoje, que para mim é,
sem dúvida, uma pessoa melhor e mais experiente. As pessoas que nos rodeiam
diariamente são aquelas que mais nos influenciam, mas são também aquelas
que estão presentes nos bons e maus momentos, nos dias em que precisamos
daquele sorriso para termos forças para nos superarmos, nos dias em que
precisamos que alguém nos diga, Pára! Hoje não estou bem!, e passamos a
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perceber que nem sempre podemos falar como queremos, pois, tal como nós
temos dias maus, também os outros os têm. No fundo, esta relação de simbiose
foi fulcral para a minha evolução enquanto treinador, professor, amigo,
conselheiro e, acima de tudo, enquanto pessoa. Tem sido um prazer crescer lado
a lado convosco, partilhar os vossos sonhos, as vossas conquistas, as vossas
tristezas, os vossos dias bons e os maus, partilhar a vossa (nossa) vida! Nunca
desistam dos vossos sonhos…
“Eles não sabem, nem sonham,
que o sonho comanda a vida,
que sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança
como bola colorida
entre as mãos de uma criança.”
António Gedeão (1906-1997). Pedra Filosofal (1956)

Voltando à Educação Física, esta sempre foi a minha paixão, praticar e
levar a que outras pessoas pratiquem, com o mesmo gosto que eu, todas as
diferentes modalidades. Neste capítulo, sempre participei ao longo dos anos no
desporto escolar bem como nos diferentes torneios entre turmas das escolas por
onde passei. A decisão de seguir esta via era natural, não tendo ocorrido logo
devido ao facto de eu trabalhar para estudar. Contudo, o destino seguiu
naturalmente o seu curso, voltei ao cruzamento onde tinha feito um desvio e aqui
estou no caminho certo e a terminar esta fase da minha vida.

2.2. Expectativas em relação ao estágio

O Estágio Profissional (EP) foi o percurso final da minha caminhada
enquanto aluno. Nunca fui pessoa de achar que só se aprende nas instituições
de ensino, mas sim em todo o lado e em qualquer momento. A nossa construção
durante o EP é um processo moroso e desgastante, mas o resultado compensa
a sua dificuldade. Trata-se do primeiro contacto que o professor estagiário tem
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com o mundo profissional, possibilitando a aplicação de todo o conhecimento e
da sua visão daquilo que deve ser o ensino. É um lugar de aprendizagem para
os professores principiantes, onde vão desenvolver competências e capacidades
que só são possíveis de desenvolver com a prática de ensino. O EP “oferece
aos futuros professores a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas
mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos,
costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela
comunidade específica” (Batista & Queirós, 2013, p. 33).
Para existir evolução e aquisição destas novas e enriquecedoras
experiências é necessário realizar uma introspeção acerca daquilo que somos
enquanto professores e o que nos falta para termos sucesso. O EP permitiu-me
perceber as minhas dificuldades e com isso melhorar a minha prática de ensino
ao longo do ano letivo. Sei que ainda tenho aspetos a aperfeiçoar e a dominar,
pois na vida estamos sempre a aprender e só quem acha que sabe tudo é que
não aprende e evolui. Sei que a minha aptidão para comunicar com os alunos e
com os restantes intervenientes é positiva, mas pode ainda ser melhor. Tentei
aplicar tudo o que aprendi no meu processo de formação e, acima de tudo, ao
longo da minha vida, bem como experimentei abordagens diferentes que trouxe
da minha profissão, proporcionando aos alunos formas de aprendizagem
diferentes. Tenho a perfeita noção que os erros fizeram parte desta etapa, mas
pensei, refleti e aprendi com eles, alterando assim as minhas ações e
comportamentos ao longo do EP. Os erros são fatores importantes de
aprendizagem, apesar de não serem uma condição imprescindível para
aprender. Temos é de retirar deles lições importantes para o nosso futuro e não
os voltar a repetir. Repetir múltiplas vezes o mesmo erro é de facto negativo e
significa que não os conseguimos identificar como tal. Foi importante passar
essa mensagem aos alunos para que estes perdessem o medo de falar ou fazer
algo errado.
Foi importante ao longo do EP melhorar o meu conhecimento, cultura
profissional, tato pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social (Nóvoa,
2009). Estas cinco facetas, segundo Nóvoa (2009), são essenciais à definição
dos professores. É importante salientar que vivi aqui os meus tempos de
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estudante e sei que hoje devo muito do que sou a esta instituição e às pessoas
que fizeram e fazem parte dela.
Contei sempre com o apoio do pessoal docente e não docente para o que
precisei, visto que o objetivo geral é comum. A meu ver, ao longo de todo o ano
letivo esta “casa” gerou sempre um clima positivo, motivador e entusiasmante.
Com a ajuda de todos os elementos inseridos nesta comunidade, foi possível
criar seres humanos competentes, pensadores e autónomos para interagirem de
forma positiva na sociedade. As escolas cooperantes têm um papel fundamental,
uma vez que decidem o modo como o professor estagiário se integra na
instituição e como constrói a sua identidade profissional. Para Batista e Queirós
(2013, p. 41), “fica bem evidente que a realização do estágio profissional em
contexto escolar está organizada de forma a garantir a situacionalidade na
formação, o que permite uma construção profissional mais adequada para a
edificação dos contornos da identidade profissional”. Ambas as situações
influenciam bastante a aprendizagem do professor estagiário. A última pode
mesmo comprometer o processo de desconstrução e reconstrução da identidade
profissional. A meu ver, a instituição em que estive inserido possibilitou-me uma
experiência de excelência, onde pude exercer completamente e na sua plenitude
a profissão docente.
Desenvolvi com a professora orientadora uma boa relação tendo por base
a confiança, o respeito e a cumplicidade. Foi uma conselheira e um apoio nos
momentos melhores e piores desta etapa da minha formação. Ao longo deste
processo partilhei com ela as minhas angústias, experiências e dificuldades, bem
como os meus sucessos. Acredito que devemos atribuir valor aos momentos de
sucesso e vivê-los de forma intensa, não esquecendo a sua reflexão para que
mais destes momentos aconteçam. Tentei ouvir tudo que me transmitiu, pois sei
que será conhecimento sábio e experiente, apesar de não ser uma figura muito
presente no dia-a-dia da escola.
O professor cooperante é uma figura mais presente no processo, uma vez
que engloba a comunidade educativa na qual estou inserido e acompanha de
perto todas as aulas lecionadas. Foi sempre um elemento ativo, crítico e acima
de tudo transmissor de conhecimento. Foi sempre um grande e atento supervisor
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e dinamizador das atividades desenvolvidas e por mim criadas. A sua
intervenção foi contínua, uma vez que foi o elemento mais próximo das minhas
práticas e que conhece de perto o meu processo de ensino. Ao ser um professor
aberto a novas práticas e a novas perspetivas, o EP tornou-se mais fácil, tendo
sido possível inovar e criar situações diferentes, divertidas e diversificadas. Com
a sua experiência e filosofia, acrescentou e enriqueceu o meu processo de
formação.
O núcleo de estágio englobava pessoas que se conheciam há algum
tempo e que pretendiam o sucesso de todos nas suas práticas. Com eles,
partilhei os momentos mais difíceis, bem como os seus sucessos. Houve sempre
por parte deles compreensão, carinho, respeito e cumplicidade. Com eles troquei
conhecimentos, experiências e, acima de tudo, dúvidas. Tudo isto ajudou-me a
crescer e a pensar acerca da minha intervenção docente e todo o processo de
ensino.
A turma com que trabalhei do ensino secundário era constituída por 24
alunos em que 7 eram rapazes e 17 eram raparigas. Para muitos isto seria um
entrave, pois para muita gente as raparigas não têm muita “tendência” para a
prática desportiva. Contudo, a minha experiência com o treino de equipas
femininas diz-me o contrário e estas estiveram tão empenhadas como qualquer
outra pessoa. Segundo Batista e Pereira (2014), o que marca os estudantes
estagiários são as tarefas inerentes ao processo ensino-aprendizagem,
principalmente as ligações que criam com os alunos. Consegui desde cedo
estabelecer uma ligação com a turma e tornar-me uma figura de confiança e de
segurança para eles.

Acredito que a minha conceção de ensino, a minha

maneira de pensar e a minha forma de estar com a turma foram uma mais-valia,
permitindo uma boa ligação professor-alunos.
Consegui que os alunos aproveitassem as aulas para se libertarem de
todas as pressões e isso permitiu ao longo do EP que estes estivessem muito
envolvidos na prática desportiva, adquirir sentimentos, atitudes e valores que
certamente vão ser mais-valias no seu futuro.
O EP foi positivo e muito enriquecedor. Foi um ano de autêntica
aprendizagem, partilha de conhecimento e experiências. Sei que aproveitei ao
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máximo todas as vivências do dia-a-dia e hoje sou um professor melhor e mais
capaz graças a todos os ensinamentos que me foram transmitidos pelo professor
cooperante, pela professora orientadora e pelos meus colegas de núcleo de
estágio.

2.3. O início do percurso

É importante entender o início de tudo. Tal como uma história começa no
princípio, também o nosso caminho na docência começa com o antes e o após.
As expetativas que temos antes de iniciar a docência são de vital importância,
pois estas assentam nas crenças e vivências tidas até então. Estas foram
influenciadas não só pela nossa formação, mas também pelas pessoas que nos
rodeiam no dia a dia. Contudo é percetível que as expetativas e as crenças até
então poderão mudar, isto porque o mundo e as pessoas que nos rodeiam são
uma história em constante evolução.
Conforme esperado, mudei muitas crenças que tinha até então. A
necessidade de fazer parte de um novo espaço onde habitam pessoas diferentes
leva a que nos adaptemos e evoluamos. Algumas características não mudam, o
querer saber sempre mais, o querer ser melhor, o exigir sempre o máximo, entre
outras, não mudarão nunca.
Confesso que o primeiro dia na escola foi tranquilo. Para isso contribuiu
toda a preparação que tive com o professor cooperante (PC). Antes da minha
apresentação à turma, houve a preocupação por parte do PC de me preparar o
melhor possível para esse dia. O conhecimento, experiência e interesse deste,
levaram a uma calma no meio da tempestade e isso tornou todo o processo
bastante mais fácil. O PC deixou o procedimento de escolha de turmas para os
estudantes estagiários. Assim, fiquei com a única turma do curso de ciência e
tecnologia, tendo os meus colegadas ficado com uma de 8º ano e duas do curso
de humanidades.
O dia de estreia chegou e trouxe com ele calma ao acordar, nervosismo
no caminho para a escola e novamente muita tranquilidade após passar a porta
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de entrada na escola. No dia anterior já tinha estado nas apresentações dos
meus colegas de núcleo de estágio (NE) e pude observar as diferentes turmas.
Sinceramente sentia-me e sinto-me capaz de pegar em qualquer turma, mas
felizmente a turma pela qual fui responsável levou-me a melhorar todos os dias
deste ano letivo.
“Este foi para mim o primeiro dia de aula com a turma. A noite anterior foi
calma, não me revendo nos problemas que os meus colegas disseram. Entrei
calmo no auditório, afinal de contas, esta não era a primeira apresentação que
fazia perante uma turma. Optei por não levar folhas, nem tablets com o guião
escrito como os meus colegas no dia anterior, pois sabia que a melhor maneira
era falar com a turma de forma natural e não de forma programada. Sabia
também que estava bem preparado devido ao tempo que passei junto dos meus
colegas e a trabalhar com o professor cooperante. Este foi sempre dando dicas
importantes e que ajudaram a este primeiro contato.
Na apresentação falei sobre mim, sobre o que faço na atualidade, sobre
o que fiz no passado e sobre o facto de também eu ter sido aluno nesta escola.
Esclareci as modalidades a lecionar, bem como regras e valores a ter durante
as aulas”.
Diário de bordo. 19 de setembro de 2018

Lecionar a uma turma que nunca tinha tido um EE era um desafio e sabia
que tinha de estar à altura. Isso levou-me a preparar as aulas o melhor possível,
a ver, escutar e aprender com todos os que me rodeavam, por forma a dar a
todos os alunos o melhor de mim. Sem dúvida que uma turma naturalmente boa
e predisposta a realizar as aulas leva a que o professor queira ser melhor a cada
aula que passe, mas o inverso também conta, pois um professor bem preparado
consegue retirar o melhor dos alunos, consegue levar os alunos a fazer o que
pretende e os alunos conseguem perceber que melhoraram e isso leva a que
queiram evoluir cada vez mais.
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Capítulo 3
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3. Enquadramento institucional
3.1. Enquadramento institucional e legal
“A estrutura e funcionamento Estágio Profissional consideram os
princípios decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº
43/2007 de 22 de fevereiro e o Decreto-Lei nº 79/2014 de 14 de maio.
O projeto de formação tem como objetivo a formação do professor
profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que
analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do
profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais
sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de
cooperação.
A Prática de Ensino Supervisionada visa a integração no exercício da vida
profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo
as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um
desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências
da profissão.” 1

O EP é assim um processo legal e institucional onde o EE tem o primeiro
contacto com a profissão docente. Desta forma, em “termos institucionais o
estágio profissional é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos
conducente à obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos
Ensinos Básico e Secundário, mais especificamente no segundo ano (…)”
(Batista & Queirós, 2013, p. 37). Espera-se que o EE o faça com
responsabilidade e profissionalismo, sendo este um procedimento guiado por
normas orientadoras quer da faculdade (FADEUP) quer da instituição que acolhe
o EE. O EP permite que o EE siga o seu percurso de formação, preparando-o da
melhor forma possível para a sua vida profissional futura. Este deve ser capaz
de não só exercer a função docente, como também transformar as suas menos

1

Normas orientadoras do estágio profissional (2018, p. 2-3).
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valias em mais valias, refletindo sobre estas e melhorando-as de forma a evoluir
dentro da profissão.
O espaço real do EP é fora da faculdade. O EE é confrontado com a
realidade escolar portuguesa, na qual é colocado numa instituição através de um
processo de candidatura. Nesta instituição é-lhe atribuída uma turma, pela qual
o EE é o professor responsável ao longo de todo o ano letivo, e uma segunda
turma partilhada com o restante núcleo de estágio. Em ambas, todo o processo
docente é supervisionado pelo professor cooperante (PC) que ajuda e aconselha
o EE ao longo de todo o ano letivo. A isto chamamos de Prática de Ensino
Supervisionada (PES). “Como afirma Nóvoa (2009) é necessário construir uma
formação de professores dentro da profissão; e, por isso, o estágio profissional
deve ser avocado como terreno privilegiado de início dessa construção” (Batista
& Queirós, 2013, p. 34)
A PES é orientada pelo PC, que irá supervisionar todo o ano letivo e
também apoiar, orientar, responsabilizar e obrigar o EE a refletir e pensar sobre
a sua forma de estar na profissão docente. Apesar de o EE ser o professor da
uma turma, a responsabilidade da mesma será sempre do PC. Na eventualidade
de algo de mal acontecer, este será sempre o responsável. Paralelamente, o EE
é também acompanhado pela professora orientadora (PO). Esta, em conjunto
com o PC, certifica-se que o processo está a decorrer da melhor forma possível
para o EE, orientando-o para o sucesso. Para Batista e Queirós (2013, p. 37) o
EP integra dois elementos, “a prática de ensino supervisionada, realizada numa
escola cooperante com protocolo com a FADEUP e o relatório de estágio,
orientado por um professor da Faculdade, o responsável da instituição de ensino
superior pela supervisão do estudante estagiário no contexto da prática ensino
supervisionada.” A figura da PO perde relevância em relação aos problemas
escolares, uma vez que cabe ao PC acompanhar todos os dias do EE. Contudo,
isso não significa que não se possa recorrer a esta para orientar e aconselhar o
EE.
Existe assim uma relação de confiança e entreajuda entre estes três
elementos, bem como com os colegas do núcleo de estágio, de forma a que
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todos consigam evoluir através da partilha de experiências, saberes, dúvidas e
acontecimentos.

3.2. Entendimento do Estágio Profissional

O estágio profissional (EP) para um estudante estagiário (EE) é o primeiro
contato que estes têm com a profissão docente. É uma fase importante da
aprendizagem do EE e onde se espera que a experiência, quer do professor
cooperante (PC) quer do professor orientador (PO), seja um motor importante de
sabedoria para o EE. Nesta fase, somos bombardeados com informação
importante todos os dias do ano letivo e cabe ao EE filtrar aquilo que lhe é
importante para a sua construção.
Para o EE, “a situação de estágio em contexto real de prática profissional,
constitui uma peça fundamental da estrutura formal da socialização inicial da
profissão, isto é, no processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando
de uma participação periférica para uma participação mais interna, mais ativa e
mais autónoma, no seio da comunidade docente, através de um processo, que
se quer gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração
e reconfiguração das suas identidades profissionais” (Batista & Queirós, 2013,
p. 47).
Deste modo, encarei o EP com dedicação, trabalho, esforço, empenho e
paixão, de modo a realizar um trabalho de excelência ao longo de todo o ano
letivo. Desde que entrei no mundo do trabalho que encaro todos os desafios
dessa forma e este não iria ser exceção. O EP ajudou-me a melhorar
continuamente, isto porque. quer os meus colegas, quer o PC quer os meus
alunos, exigiram de mim o meu melhor todos os dias. Sei que a construção do
meu EU enquanto docente evoluiu e hoje sou muito mais competente do que
aquilo que era no início, quer a nível educacional quer a nível das relações
interpessoais.
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3.3. A escola como instituição

Desde sempre que a escola é parte integrante da sociedade, tendo a
responsabilidade de desenvolver e formar seres humanos. Desde o início do
tempo que ela está presente, não com a forma atual, mas adaptando-se ao
tempo e à sociedade, isto porque é inato para o ser humano procurar e adquirir
novos conhecimentos. Com o passar dos tempos, o homem teve a necessidade
de concentrar num só espaço os saberes, como forma de produzir e transmitir o
conhecimento.
A escola de hoje tem vincada em si a multiculturalidade, nela assistimos
a um relacionamento entre pessoas de diferentes culturas, com ideias e valores
diferentes que, no entanto, são partilhados entre todos, tornando mais rica a
experiência de quem está inserido nela. Para Bento (2017, p. 63) a “escola, ciosa
dos seus pergaminhos e da abertura ao mundo, terá que vencer preconceitos e
complexos, responsáveis pela desconsideração e exclusão de formas de cultura
presentes, significativas, relevantes e até determinantes da vida dos alunos”.
Esta partilha permite construir seres humanos diferentes entre si, dotados de
novas ferramentas, ideias, valores e conhecimentos que lhes permitem ser
cidadãos ativos na sociedade.
Como refere Azevedo (2010, p. 20), “As escolas são preciosas instituições
da comunidade local (mais serviços educativos locais da comunidade e menos
serviços do Estado localizados), ao serviço da educação escolar de todos os
seus membros, que se devem pensar desde logo como organizações com uma
missão educativa específica e, por isso, entrelaçadas com outras instituições da
comunidade (famílias, autarquias, associações culturais, bibliotecas, museus,
centros de saúde, jornais, …), em prol do bem comum, em especial em prol de
uma educação de qualidade de todos os cidadãos.” O problema da escola dos
dias de hoje começa aqui. A crescente dissemelhança da sociedade de hoje,
onde impera a multiculturalidade, o acesso rápido por parte dos cidadãos da
comunidade escolar à informação e consequentemente a todos termos
necessidades, interesses e formas de agir diferentes, leva a que a escola de hoje
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esteja limitada por um currículo universal, onde os alunos são vistos como todos
iguais, com as mesmas necessidades, interesses e maneiras de estar.
Para Bento (2017, p. 69), “A educação funda-se exatamente na
preocupação de enraizar uma cultura de apreço, da valorização e fruição da vida!
A escola percorre este caminho, quando nela há movimento, carga, trabalho,
suor e esforço; quando há golos, cestos, pontos e remates; quando se corre,
salta, e luta; quando se vencem receios, complexos e medos; quando se
enfrentam e ultrapassam barreiras e obstáculos; quando há otimismo e
empenhamento; quando há regozijo na vitória e a derrota forja o ânimo e a
determinação de tentar ganhar; quando agir, fazer e experimentar são os verbos
preferidos, e desistir, não participar e estar fora de jogo são comportamentos
proibidos; quando corpos grandes e pequenos, gordos e magros, fortes e débeis,
velozes e lentos são equivalentes no gosto pela ação e pelo seu uso desportivo.”
Assim, a escola deve ser capaz de responder às exigências da sociedade de
hoje, sendo capaz de integrar a multiculturalidade, a criatividade, entre outras
características dos alunos atuais. “A escola que hoje, no início do século XXI,
ainda temos é ainda a herdeira de uma gramática que tem início na revolução
industrial e que sumariamente se carateriza pela separação e hierarquização dos
conhecimentos, pela divisão dos espaços, pela segmentação do tempo, pela
separação dos alunos em anos e turmas, pela separação dos professores em
níveis e especialidades, pela alocação rígida de professores a alunos, por uma
pedagogia coletiva e uniforme, por dar o mesmo a todos no mesmo espaço e no
mesmo tempo” (Alves J. M., 2017, pp. 8-9). É, então, necessário querermos hoje
escolas que sejam mais flexíveis e, acima de tudo, mais abertas à multiplicidade
de ritmos de aprendizagem, de inteligência e de querer dos diferentes alunos.
Estas têm, portanto, de ter em conta as pessoas que as compõem e, com isso,
dar prioridade à aprendizagem de todos e para todos. Isto implica pensar e
praticar de maneira completamente diferente do antigamente (Alves J. M., 2017).
É vital nos dias de hoje aplicar novas estratégias e políticas educativas.
Estas políticas pretendem trazer o currículo para as exigências da
sociedade atual. Sociedade essa composta por alunos atentos à inovação e a
novas formas de ensino. Dessa forma, o Ministério da Educação criou uma série
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de medidas com o objetivo de criar uma escola inclusiva, onde imperem
aprendizagens inovadoras e de excelência, dando assim resposta às
necessidades dos alunos atuais. Esta foi uma oportunidade para voltarmos ao
núcleo da escola, abrindo-a a práxis de ensino inovadoras e permissivas ao
progresso. O currículo é, assim, uma forma de atingir o sucesso escolar,
estabelecendo dessa forma um acordo de transdisciplinaridade e de reforço da
autonomia da escola. “A possibilidade foi aberta e a expectativa é promissora,
em particular para as escolas e para os professores. Interessa, pois, organizar o
currículo de forma a proporcionar oportunidades educativas múltiplas,
inteligentes, desafiadoras e construídas de forma mais adequada a cada
contexto” (Palmeirão & Alves, 2017, p. 4).
“De facto, não basta prescrever o que de melhor existe dos saberes
disponíveis para o desenvolvimento dos seres humanos e sociais. Há,
certamente, saberes universais, abstratos, formais que é necessário incorporar
no currículo. (…). É uma condição de cidadania epistemológica esta
incorporação equilibrada de todos os saberes necessários à condição humana”
(Alves J. M., 2017, pp. 9-10). É de facto vital que se perceba que a aprendizagem
é algo essencial ao desenvolvimento dos alunos, e esta não deve ser guiada por
uma tábua rasa, criada centralmente para todos, mas sim realizada escola a
escola e sala de aula a sala de aula, sendo no espaço da escola que se realizam
efetivamente as aprendizagens. “Cada escola tem de construir uma prática
curricular atenta, próxima e flexível, tendo em conta os contextos e os alunos
concretos. Isto é, tem de planear, monitorizar, avaliar, melhorar de forma
continuada e consistente as aprendizagens dos seus alunos. E quando não
aprendem tem de se gerar dispositivos de compreensão dos obstáculos e agir
em conformidade” (Alves J. M., 2017, p. 10).
Com isto, percebemos que a autonomia e a flexibilização curricular são
dimensões demasiado importantes para o sucesso educativo, uma vez que não
existem escolas, alunos e contextos iguais, implicando assim práticas de ensino
diferentes e que se ajustem aos alunos que temos à nossa frente e não a alunos
utópicos. “(…) dar o mesmo a todos, do mesmo modo, no mesmo espaço e no
mesmo tempo só pode gerar mais desigualdade” (Alves J. M., 2017, p. 10). Não
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podemos continuar a ensinar todos os alunos de maneira igual, é importante que
se perceba que existem diferenças entre todos os alunos e que, ao se lecionar
todos como um só, entramos no caminho da desigualdade, insucesso e
abandono.
Está, assim, nas nossas “mãos” inspirar e conduzir os alunos a um
caminho diferente e consequentemente a um futuro distinto mas, para que isso
aconteça, é importante cortar com o passado e perceber que todos somos
diferentes, mas todos temos o objetivo de crescer e aprender o máximo possível,
sendo necessário que se alimente a criatividade e as capacidades dos alunos
para que estes construam o seu próprio futuro.

3.4. Projeto Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades
“Projeto Educativo é o documento estruturado da ação e funcionamento
do agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº 3 e explicita princípios, valores e
metas, segundo os quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função
educativa. É um projeto dinâmico e flexível que resulta da tensão entre o
estabelecido, o habitual e o intencional e que, assumindo-se como processo,
deve criar mecanismos de autorregulação no sentido de permitir uma constante
avaliação do projeto e do próprio agrupamento”.2
Analisando o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto
n.º 3 (AERT3), podemos ver que este assenta em três importantes dimensões
estratégicas de intervenção que enquadram e interligam as dinâmicas do
agrupamento. A primeira centra-se no sucesso educativo e na prevenção do
abandono escolar, a segunda visa a criação de estratégias de ensino que
permitam o pensar e refletir através de uma ação educativa aberta à inovação,
e a última dimensão fala-nos da cidadania ativa participada e responsável.
Conseguimos também concluir que a principal missão do AERT3 passa
por formar alunos com qualidade, dando-lhes a possibilidade de prosseguirem
com sucesso os seus estudos ou serem integrados no mundo trabalho. Para
2

Projeto Educativo de Escola, p. 1
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isso, é importante um ambiente escolar favorável onde pautem os padrões de
exigência, qualidade, responsabilidade e educação.
Para atingir os objetivos propostos, o AERT3 define linhas mestras claras
e objetivas, das quais destaco: o desenvolvimento da autonomia no plano
pedagógico, administrativo e financeiro, o envolvimento de toda a comunidade
no processo educativo e a promoção da escola pública e da igualdade de
oportunidades no sucesso educativo.
O agrupamento de escolas de Rio Tinto n.º 3 foi criado a 4 de julho de
2012, sendo constituído por várias unidades orgânicas, os Jardins de Infância de
Baguim do Monte, Baixinho, Castro e Entre – Cancelas e as Escolas Básicas do
Seixo, Vale de Ferreiros e Frei Manuel de Santa Inês. Faz também parte o Centro
Escolar de Baguim e a Escola Secundária de Rio Tinto.3
A Escola Secundária de Rio Tinto é a sede do AERT3 e viu a sua
portaria ser criada a 30 de junho de 1982. Como não havia um espaço físico
criado de raiz para esta, a sua atividade iniciou-se num edifício arrendado, no
lugar de Chão Verde, durante dez anos. No ano letivo de 92/93, esta passou
para o local onde se encontra até hoje, na Travessa da Cavada Nova. Hoje,
esta escola apresenta-se à sociedade com instalações modernas, com o
principal intuito de apoiar e contribuir para uma educação de excelência a toda
a comunidade escolar.
Os alunos têm a possibilidade de frequentar o ensino pré-escolar, os 1º,
2º e 3º ciclos do ensino básico, o ensino secundário, o ensino profissional e o
ensino recorrente, em regime diurno e em regime noturno (ensino recorrente).
No regime diurno, o agrupamento conta com 13 turmas e 290 alunos no ensino
pré-escolar, 18 turmas e 451 alunos no 1º ciclo do ensino básico, no 2º ciclo do
ensino básico conta com 8 turmas e 202 alunos e no 3º ciclo do ensino básico
existem 28 turmas e 675 alunos. Já no ensino secundário e profissional existem
47 turmas, totalizando 1279 alunos. Por último, no ensino recorrente existem 6
turmas e 122 alunos. O total de alunos do agrupamento é assim de 3.033 alunos.
A nível de pessoal docente e não docente, existem 252 professores, dois
psicólogos, dois técnicos superiores, quinze assistentes técnicos e sessenta e
3
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seis assistentes operacionais.4
O PEE tem como principal objetivo oferecer aos alunos todas as
condições possíveis para uma educação de excelência. Essa é grande meta
deste agrupamento e com o qual fui confrontado desde o primeiro dia em que
entrei pela porta desta escola e que podemos consultar pelos documentos
orientadores deste agrupamento, nos quais encontramos o seguinte texto: “No
âmbito do desenvolvimento do Projeto Educativo (PE) surge uma organização
curricular que pretende construir uma Escola que cria ambientes de
aprendizagem estimulantes, baseados em projetos claros, coerentes e com real
valor educativo e formativo. Pretende-se, ainda, potenciar a participação das
famílias e da comunidade e reforçar a capacidade de autorregulação e melhoria
do agrupamento.”5

O plano anual de atividades (PAA) 2018/2019 do AERT3, foi elaborado
pela Diretora, conforme disposto “na subsecção II da alínea a) do n.º 2 do artigo
20º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho”6, sendo aprovado a 6 de
dezembro de 2018 pelo Conselho Geral, após o parecer do Conselho
Pedagógico a 12 de novembro de 2018.
O PAA nasce através do PEE, pois é nele que se definem os princípios
orientadores, estando estes assentes de acordo com as características da
comunidade educativa e dos planos nacionais. O PEE cria assim as ideias gerais
que suportam o que se irá concretizar no PAA, no Plano de Desenvolvimento e
Gestão Curricular (PDGC) e no Plano Curricular de Turma (PCT). O PAA irá ser
implementado respeitando a missão, os valores e a visão do agrupamento.
“O Projeto Educativo, o Plano de Desenvolvimento e Gestão Curricular, o
Contrato de Autonomia, o Plano de Formação do Pessoal Docente e Não
Docente, o Planeamento Curricular da Turma e o Regulamento Interno
concretizam-se no Plano Anual de Atividades que articula currículo com contexto
social, cultural e económico, assumindo-se a Escola como organização aberta
capaz de promover a sua autoavaliação e de responder aos desafios da
4
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6 Plano anual de atividades 2018-2019 (2018, p. 7)
5
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diversidade e da heterogeneidade que hoje integram a vida das escolas”. 7
O PAA, contempla a ampliação da experiência educativa dos alunos do
AERT3, permitindo-lhes realizar atividades extracurriculares e de formação,
estando estas ligadas à formação cívica, ao ensino experimental, às atividades
desportivas e à ligação ao meio.
A autoavaliação é um ponto importante e de grande impacto no PAA, pois
é através dela que o agrupamento trabalha de forma a melhorar continuamente.
Assim, “esta prática é monitorizada pelos planos estratégicos de cada
departamento e dos coordenadores dos diretores de turma e pela equipa de
autoavaliação a nível global. É com base nestes dados que o AERT3 desenvolve
atividades de conceção, desenvolvimento e avaliação do seu Projeto
Educativo.”8
A nível do financiamento, o PAA, é composto por duas grandes verbas: a
verba entregue pelo estado e a verba orçamentada pela própria escola. Esta
última tem origem em receitas próprias e através da realização de projetos. Os
Encarregados

de

Educação

também

participam

neste

financiamento,

nomeadamente através das visitas de estudo e das atividades extracurriculares.
Por último, o município de Gondomar também participa, financiando as
atividades do pré-escolar e do 1º Ciclo. Cabe assim ao Conselho Administrativo
gerir com eficiência o orçamento anual da escola, guiando-se em função das
linhas condutoras do Conselho Geral.
Das atividades previstas no PAA, saliento as que foram organizadas pelo
NE. Estas foram pensadas e realizadas pelo NE e enquadradas nas três
dimensões do PEE. Assim, no 1º período, organizámos o Torneio de Badminton,
que se realizou a 14 de dezembro de 2018 e centrou-se na dimensão da
cidadania ativa, participada e responsável. No 3º período, o NE organizou o
Peddy-paper, também incluído na dimensão da cidadania ativa, participada e
responsável.

7
8

Plano anual de atividades 2018-2019 (2018, p. 6)
Plano anual de atividades 2018-2019 (2018, p. 7)
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3.5. Caracterização do Núcleo de Estágio

O trabalho em equipa é um fator muito importante na vida de um estudante
estagiário (EE). É importante instruir-se com as pessoas que nos rodeiam e não
achar que sabemos tudo pois, na verdade, se quisermos, estamos sempre a
aprender. Pratiquei ao longo de toda a minha vida desporto de alta competição,
tendo-me este ensinado várias lições importantes acerca do trabalho em equipa,
de aprendizagem constante uns com os outros e, acima de tudo, ser uma
segunda família. Levo esses ensinamentos para todo o lado comigo.
O dia inicial de trabalho de núcleo de estágio frisou isso mesmo, pois o
nosso professor cooperante (PC) reforçou muito bem a importância do trabalho
em equipa ao longo do ano letivo e o facto de sermos uma “segunda família”,
uma verdadeira comunidade de prática (CoP). Foram palavras que carreguei
comigo ao longo de todo o ano e foram sem dúvida uma verdade. Assim,
“entende-se que o núcleo de estágio, constituído pelos estudantes estagiários,
professor cooperante e orientador da faculdade, devem funcionar como
comunidades práticas, levando os estagiários a gerar novo conhecimento e
novas competências” (Batista & Queirós, 2013, pp. 43-44).
Uma CoP é um grupo de pessoas com um interesse comum e que se
reúne periodicamente para debater ideias, partilhar o seu conhecimento e a sua
experiência sobre um interesse comum. É importante perceber que este grupo
de pessoas tem de querer aprender com paixão e não ser forçado a aprender.
Uma CoP não é mais do que a aprendizagem coletiva de um grupo de pessoas,
procurando a solução através da troca de conhecimento entre ambos. Wenger
(2010, pp. 179-180) diz-nos que “A community of practice can be viewed as a
social learning system. Arising out of learning, it exhibits many characteristics of
systems more generally: emergent structure, complex relationships, selforganization, dynamic boundaries, ongoing negotiation of identity and cultural
meaning, to mention a few. In a sense it is the simplest social unit that has the
characteristics of a social learning system”.
Tentamos desde o primeiro dia que isso acontecesse, contudo nem
sempre o conseguimos. É importante salientar que o núcleo de estágio (NE) é
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composto por pessoas diferentes e isso revelou alguns entraves. Pessoas
diferentes têm formas de estar diferentes e, por conseguinte, formas diferentes
de lidar e resolver os problemas. Apesar do muito trabalho conjunto do NE, é
importante salientar que houve muito mais trabalho de pares com um dos EE.
Em conjunto trabalhámos os dois por forma a ajudarmo-nos mutuamente a
evoluir e a crescer. Isto deveu-se ao facto de ambos estarmos com o mesmo
ano de escolaridade e a termos formas de trabalhar idênticas. Hoje agradeço
todos os momentos de partilha de ideias que tivemos, pois sei que sou melhor
por isso. As longas “discussões”, os momentos de observação conjunta, a
análise das situações e a busca de soluções foram muito proveitosas para a
construção do Eu professor ao longo deste ano letivo.
Saber que o meu colega PX (nome fictício) iria estar comigo no estágio,
foi sem dúvida uma notícia que me alegrou bastante. Apesar de nos
conhecermos desde o primeiro ano de mestrado, sei que é uma pessoa que vai
estar sempre presente nos bons e maus momentos do ano letivo, e sei que este
vai fazer de tudo para me ajudar a aprender, a crescer e a nunca dar menos que
o melhor de mim, da mesma forma que irei fazer o mesmo por ele.
Diário de Bordo. 1 de setembro de 2018

Nem sempre vivemos e aprendemos com as coisas boas, também os
momentos menos bons são importantes para a nossa aprendizagem e
crescimento. Sem dúvida que, inicialmente, não conseguimos chegar a um
terceiro elemento no nosso NE e que também estava com o mesmo ano de
escolaridade que nós. Não foi por falta de tentativas, pois tentámos por várias
vezes chegar a ele, porém sem grande sucesso. Por várias vezes refleti sobre
todo o processo, e se a falha era minha ou nossa, e até hoje ainda não tenho
uma resposta certa para esta pergunta. Sei que demos o máximo para o
conseguir e sei que não desistimos no primeiro nem no segundo falhanço e,
felizmente, essa persistência conseguiu levar-nos a bom porto, pois finalmente
conseguimos trazê-lo para o nosso meio, ganhando nós com isso e ganhando
ele também. Por outro lado, conseguimos chegar facilmente ao quarto elemento.
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Apesar deste estar com um ano letivo diferente, foi um apoio importante ao longo
de todo o ano e, em conjunto comigo e com o outro EE, formámos um trio de
pessoas que teve como principal objetivo aprender uns com os outros, evoluir e
aprender a ser o melhor professor possível para os seus alunos.
O NE foi, sem dúvida, uma experiência positiva e devo muito do que sou
hoje a todas as pessoas que o compõem. Foi um grupo que me desafiou a ser
melhor todos os dias e me tornou mais forte. Todos em conjunto superámos as
dificuldades do dia a dia e crescemos para o mundo da docência, apoiados uns
nos outros. Foi de facto uma viagem repleta de descobrimentos importantes, de
sentimentos e de momentos inesperados.

3.6. Professor Cooperante

É de facto importante falar do Professor Cooperante (PC) neste meu
caminho. Este teve um papel fundamental ao longo de todo o Estágio
Professional (EP), não só pelo acompanhamento, mas também pela dedicação
e ajuda que teve para comigo. A sua presença diária foi de extrema
preponderância para o meu crescimento enquanto docente em formação. O EP
permite que os estudantes estagiários (EE) passem por uma experiência mais
intensa, ativa e autónoma, onde contam com a importante orientação do PC
(professor titular da turma). Uma das funções do PC é a de integrar os EE na
comunidade escolar e guiá-los durante todo o ano letivo. Desta forma, Batista e
Queirós (2013, p. 47) dizem-nos que “a importância dos professores cooperantes
serem “expertise”, porquanto são estes os principais facilitadores para a entrada
na profissão”. Este molda a identidade profissional dos EE através de lições
importantes sobre a reflexão, a cultura profissional, a cultura escolar, o respeito,
a dedicação, entre outros.
“A estratégia de não usar sinalizadores no primeiro exercício revelou-se
extremamente positiva, pelo que devo esse conselho ao PC. As palavras que
este me deu, permitiram-me uma reflexão positiva e a possibilidade de criar um
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exercício diferente. Com esta modificação vi que os alunos presentes no ataque
se colocaram automaticamente bem, só sendo necessário a correção dos
elementos da defesa. Foram muito importantes os conselhos e a ajuda do PC.”
Reflexão. Futsal. 02 de novembro de 2018

Foi importante para mim perceber as caraterísticas da identidade
profissional do PC, absorvê-las e repercuti-las. Uma das caraterísticas que
valorizei foi a autonomia que este me deu para experimentar. Apesar disso, teve
sempre a preocupação de me precaver para possíveis erros. Era importante para
ele dar-me ferramentas que me permitissem perceber e refletir sobre o que
estava a fazer e, se às vezes correu bem, noutras não correu tão bem, sendo
que após análise e discussão, isso permitiu-me crescer enquanto docente.
Assim, é ao PC que “compete criar as condições para que se efetive a
apropriação do conhecimento e de desenvolvimento de competências para a
vida por parte dos alunos” (Rodrigues, 2013, p. 95). Batista et al. (2012) salienta
que o PC procura orientar da melhor forma os EE no caminho para a sua
autonomia, não o fazendo sozinho, mas em colaboração com outros
intervenientes.
Ao longo do EP fui verificando que essa autonomia ia ganhando
expressão. Iniciei este processo formativo onde o PC intervinha muito, corrigia
em pormenor todos os documentos por mim criados, fossem planos de aula ou
reflexões. Tudo era visto e revisto à lupa, com o intuito de me transmitir o máximo
de informação possível. Estas discussões foram marcos importantes de
aprendizagem e de construção da minha própria identidade profissional. Com o
avançar do ano letivo, a necessidade constante de corrigir foi diminuindo, fruto
da minha evolução e sentido de responsabilidade. Fui conquistando assim a
confiança do PC e, através do meu crescimento, este foi-me dando mais
autonomia, o que também implicou da minha parte mais responsabilidade e mais
vontade em dar o meu melhor e estar sempre ao nível das expectativas do PC.
Reina (2013, p. 88) diz-nos que “para ser professor cooperante, é
necessário gostar de ser professor, gostar da escola, gostar do que se ensina,
ser entusiasta, aceitar a inovação, aceitar desafios e confrontos, ter paixão pelo
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exercício físico e ser capaz de passar esse gosto aos nossos alunos e
estagiários”. A relação que o PC estabelece com o EE difere de pessoa para
pessoa, pois ela depende não só das caraterísticas do PC como das do EE,
levando isso a que o PC use estratégias diferentes para guiar os diferentes EE
do NE ao sucesso. Desta forma, o meu PC salientou inúmeras vezes a
importância do trabalho conjunto, da reflexão, da correção e do questionamento
no meu processo de aprendizagem e crescimento enquanto professor. Por
exemplo, o trabalho em conjunto foi uma estratégia que o meu PC implementou
desde o início do ano letivo e, após estar bem interiorizada por todos os EE do
NE, permitiu que todos evoluíssemos e atingíssemos o sucesso. A CoP ganhou
assim um papel importante no nosso crescimento enquanto docentes em
formação, tendo o PC o papel de facilitador dentro dela, um aspeto fulcral para
o sucesso desta comunidade.
Assim vemos que, “o orientador, seja qual for o modelo que utiliza, é
alguém que tem por missão ensinar e facilitar a aprendizagem quer dos alunos
quer dos formandos. Por isso há referenciais e caraterísticas que se podem
definir como básicas e desejadas como potenciadoras de boas aprendizagens”
(Rodrigues, 2013, p. 100). Considerando isto, destaco os muitos momentos de
reflexão conjunta que tivemos ao longo do ano letivo, sempre liderados pelo PC.
Estes momentos foram de uma importância extrema para nós, pois era nestas
alturas que, em conjunto, cada um de nós fazia o balanço do seu processo de
ensino-aprendizagem. O PC sempre nos colocou à vontade para falarmos
nestas alturas daquilo que observávamos nas aulas uns dos outros, não com o
intuito de apontar o erro, mas com o objetivo de aprendermos com aquilo que os
outros observam e que nós, na nossa aula, não conseguíamos. Discutíamos
também as estratégias que adotávamos, a forma de resolver determinada
situação, a maneira de apresentar e demonstrar determinado exercício, entre
outras coisas, o que culminava numa conversa extremamente rica dentro do NE
e que trazia para cada um de nós novas ideias, formas de atuar e de estar, novas
estratégias para lecionar e até novas maneiras de falar com os alunos. Estes
momentos foram para mim extremamente vitais na minha formação e na minha
evolução, pois permitiu-me descobrir lacunas que, de outra forma, iria demorar
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mais tempo a descobrir. Saliento, assim, a importância do PC e dos meus
colegas de NE que, em conjunto, me fizeram dar o salto para aquilo que sou
hoje.
Um aspeto que o PC destacou ao longo de todo o ano letivo, foi a
aprendizagem bidirecional. Para o PC, não são apenas os EE como eu que
aprendem com o PC, também ele aprende com os EE. Esta ideia foi vincada ao
longo de todo o EP pelo PC, o que demonstrou a sua abertura à aprendizagem
e também ao debate de novas estratégias e formas de ensinar. Por isso, “O facto
de ter de lidar com estudantes estagiários jovens e ter de os orientar e integrar
no meu local de trabalho, foi uma grande responsabilidade que só o
profissionalismo e reconhecimento do meu trabalho na escola e no grupo de
educação física me permitiram levar a bom termo. Ter estudantes estagiários a
dar aulas aos “meus alunos”, foi também, de uma maneira geral, uma mais-valia
para eles, pois a frescura, a juventude, a motivação e o saber, por vezes
inovador, por parte dos estagiários contribuiu para a qualidade das aulas e
elevados níveis de motivação por parte dos mesmos. Os núcleos de estagio
constituíram também uma mais-valia para o grupo de educação física e para a
escola, pois foram um fator renovação e deram um contributo muito relevante na
colaboração e organização as atividades do grupo” (Reina, 2013, p. 88).
Finalizando, o PC foi sem dúvida uma pessoa de extrema importância no
meu caminho. Esteve sempre atento aos pormenores e permanentemente com
vontade que a minha aprendizagem fosse o mais completa e brilhante possível.
A exigência deste fez com que a minha forma de estar fosse a de querer sempre
mais e melhor, de ser todos os dias um docente melhor e mais preparado e isso
levou a uma formação de excelência. Destaco ainda o respeito, carinho,
preocupação e entreajuda que este teve para comigo e restantes colegas de
estágio.

3.7. Professora Orientadora
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A Professora Orientadora (PO) difere do PC, uma vez que é alguém que
conhecia previamente ao ano de estágio. Esta foi fundamental no meu regresso
ao mundo escolar, tendo desempenhado um papel fulcral nestes dois anos da
minha formação. A nossa identidade vai sendo moldada pelas pessoas que nos
rodeiam, e com a PO não foi exceção. Sei que, desde o primeiro dia, aprendi
muito com ela e sei que alterei e melhorei aspetos docentes que tinha com aquilo
que aprendi com ela.
A minha candidatura à Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT) teve como
principal fator a proximidade à minha habitação e ao meu trabalho. Contudo, fui
também movido pelo facto de saber por alunos de anos anteriores, que a pessoa
responsável pela orientação de estágio seria quem eu desejava. Durante o
primeiro ano deste ciclo de estudos, a PO foi a professora que mais valorizei,
pois ela sempre deu o seu melhor para acompanhar os alunos e guiá-los ao
sucesso com bons conselhos.
Neste segundo ano isso não mudou, ela voltou a demonstrar o seu valor
não só pelo acompanhamento constante nesta minha etapa, mas também
através de conselhos que apontavam sempre para a direção certa, de modo a
que eu progredisse e melhorasse. Senti sempre da parte da PO um discurso
motivador, honesto e apaixonado, e isso fazia com que eu quisesse fazer mais
e melhor, por forma a não a desiludir.
“A reunião de estágio desta vez foi na faculdade, na presença do professor
cooperante e da professora orientadora. Durante a reunião abordamos vários
assuntos, todos de extrema importância. A Professora orientou muito bem toda
a reunião e fez com que falássemos de assuntos pertinentes que nos têm
“inquietado” durante este estágio. As suas palavras foram de aviso, mas ao
mesmo tempo motivadoras. Aviso para não nos desleixarmos e motivadoras por
terem passado a mensagem de que tudo iria correr bem. Espero, na verdade,
estar à altura de todos estes desafios e conseguir ultrapassá-los com distinção.”
Diário de Bordo. 22 de novembro de 2018
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Não é necessário ter um orientador que ordene e exija trabalho, mas sim
um que saiba conquistar o respeito através da sua paixão. Sei que muitas vezes
a PO estava sobrecarregada de trabalho, mas isso não a impediu nunca de me
ajudar e aconselhar ou de “dar um puxão de orelhas” quando mereci, e isso é
sem dúvida uma caraterística que respeito e louvo. Ao longo do meu percurso
sei que a PO fez de tudo para que tivesse a melhor ajuda possível e isso é
demonstrativo do carinho e paixão que esta teve ao longo da minha formação.

3.8. A Turma de 11º ano

Calmo, era o que caraterizava o meu estado de espírito no primeiro dia
enquanto docente da Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT). Em parte, isso
deveu-se à minha experiência enquanto professor e treinador noutras áreas,
onde já tinha passado muitas vezes por esta experiência. Contudo, é importante
salientar que havia em mim uma parte receosa, isto porque, apesar da
experiência, há sempre o receio de falhar em algum detalhe importante.
No início da semana já tinha estado com a turma na apresentação do
Professor Cooperante (PC), visto que ele é o diretor da turma. Como tal, já tinha
uma ideia mais ou menos criada na minha cabeça dos alunos. Após a atribuição
das turmas a cada um dos estudantes estagiários, o PC falou um pouco de cada
uma. Como ele era o professor titular desta, pude ter a sua opinião sobre os
alunos. É importante salientar que o PC indicou logo que esta era uma turma
com um nível elevado. Isso provocou em mim a responsabilidade de estar muito
bem preparado e continuar a evolução dos alunos. Acrescido a isso, o facto de
a turma ter o PC nos anos anteriores, leva a que os alunos sofram o choque da
diferença entre aulas com um professor muito experiente e um professor
inexperiente. Por isso, preparei-me imediatamente e coloquei como objetivo
minimizar ao máximo essa diferença para que os alunos vissem em mim o seu
professor e não o PC. Pelas conversas que ia tendo com o PC e pelo feedback
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deste na primeira reunião de núcleo de estágio, após o início das aulas, percebi
que tinha cumprido este objetivo.
Desde o primeiro dia de aulas mostrei à turma que estaria sempre pronto
a ajudá-los a evoluírem e ao lado deles para os ajudar no que fosse preciso, quer
na disciplina quer na sua vida académica, e isso revelou-se um trunfo importante
na minha relação com a turma. Sem dúvida que esta minha atitude e
aproximação a estes foi o ponto de partida de todo o processo. A vontade de
tornar os meus alunos melhores, ensiná-los e aprender com eles, trouxe muitas
vantagens no processo de ensino-aprendizagem, tornando as aulas melhores,
mais motivantes e com um alto nível de empenho dos alunos. O preenchimento
das fichas individuais do aluno forneceu-me boas informações sobre os mesmos.
Primeiro pude descobrir o passado desportivo destes fora da escola, as suas
motivações para a disciplina, os seus gostos e as suas expetativas para o ano
letivo. Essa informação foi importante no decorrer das aulas porque permitiu-me
usá-la, levando a que os alunos se tivessem apercebido que eu tinha lido o que
estes escreveram, gerando muitos comentários positivos e expressões de
surpresa, pela positiva, pois estes não estavam à espera que eu tivesse tido a
preocupação de ter lido o que tinham escrito.
A turma 11º A do curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias
é constituída por vinte e quatro alunos, distribuída em género por sete alunos do
sexo masculino e dezassete do sexo feminino. As suas idades situam-se entre
os 15 e os 18 anos, sendo a média de idades de 17 anos. Através da análise dos
inquéritos preenchidos pela turma na aula de apresentação, posso constatar
quais as suas preferências, dificuldades e desportos praticados. Entre os 24
alunos que responderam aos questionários da ficha individual do aluno, nenhum
admitiu não gostar da disciplina de Educação Física. Contudo, apenas três
alunos praticam desporto federado, dois na modalidade de futebol e um em
basquetebol. A modalidade que se destaca nas preferências dos alunos é o
Voleibol e a Ginástica Acrobática. Já a menos preferida é o basquetebol.9
Estas informações, apesar de importantes, acabaram por perderem
importância ao longo do ano já que, por exemplo, alunos que não gostavam de
9

MEC Voleibol redigido em abril de 2018.
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Ginástica Acrobática mostraram um empenho muito elevado nesta UD,
revelando, no final, uma opinião diferente em relação a esta modalidade- O
mesmo se passou com Basquetebol. Isto revela que diariamente a turma se foi
adaptando e crescendo, quer a mim, quer a eles próprios e à relação entre eles.
Esta turma revelou-se desde início muito motivada, empenhada, preocupada em
aprender e em evoluir.
Percebi desde cedo que a turma era bastante unida, apesar de existirem
grupos de alunos dentro da turma, o que para mim é natural. Essa afinidade
entre eles permitiu que o trabalho cooperativo fosse um trunfo importante ao
longo do ano letivo. Em todas as modalidades lecionadas usei esse trunfo para
retirar dos alunos o melhor desempenho possível. Para isso também contribuiu
o bom ambiente vivido em todas as aulas, a boa relação entre os alunos e a boa
relação dos alunos comigo.
A relação desenvolvida com os alunos foi, sem dúvida, um ponto chave
no sucesso das aulas e no seu ambiente. Como era esperado, estes puseramme à prova nas primeiras aulas. Contudo, como superei essas mesmas provas,
estes perceberam que a pessoa que estava com eles estava bem preparada e
com vontade de dar o melhor por eles. A nossa relação foi sempre de respeito
mútuo e de igualdade. Sempre acreditei que a chave de um bom entendimento
era o de sermos todos iguais, respeito e dedicação. Por exemplo, uma das coisas
que eles notaram e comentaram foi o de eu falar com eles sem os obrigar a
estarem sentados. Apesar de estranho, expliquei-lhes que gostava de explicar e
falar com as pessoas de pé, pois numa aula todos estávamos ao mesmo nível,
desde que eles estivessem atentos e sem brincar, não havendo por isso
necessidade de estarem sentados. Os alunos gostaram de ouvir isso e
comentaram que isso demonstrava respeito e igualdade entre alunos e
professor.
A relação professor-alunos é vital para o sucesso de todos. Um professor
alimenta-se daquilo que recebe dos seus alunos, do sucesso destes na vida e
nas aprendizagens, bem como das gargalhadas e sorrisos quando estes
finalmente conseguem fazer aquilo que nunca conseguiram. É importante para
mim saber que o meu trabalho não tem fim. Sei que aquilo que faço e digo aos
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olhos dos meus alunos irá ficar para sempre na sua memória, bem como a minha
influência na construção da educação destes, a qual desejo que seja sempre o
mais positiva possível, pois em qualquer aluno há um ser humano.
Após um ano letivo intenso, com muitos pontos positivos e alguns
negativos, é importante perceber que cresci, melhorei e me tornei um professor
melhor do que aquilo que era. Ensinei, aprendi e participei na evolução dos meus
alunos, não só nas modalidades lecionadas, como no seu crescimento como
pessoas. Isto é algo que não tem preço e só pode ser conseguido com esforço,
dedicação e respeito mútuo. Este é um sentimento que nos leva a querer mais e
a nos sentirmos verdadeiros professores.

3.9. A turminha de 6º ano
A “turminha” de 6º ano da Escola Frei Manuel de Santa Inês foi uma
verdadeira surpresa. Esta turma está ainda no começo do seu percurso escolar.
Contudo, foi logo classificada como uma turma com caraterísticas difíceis. Eis
que tive uma surpresa agradável e o trabalho realizado com esta turma foi
exemplar e sem notas de mau comportamento. Foi sem dúvida uma experiência
diferente e extremamente positiva.
As aulas com esta turma foram bastante diferentes das que lecionava na
Escola Secundária de Rio Tinto. Por um lado, os alunos eram bastante mais
novos e a abordagem teve de ser feita de uma forma completamente diferente,
de modo a que estes percebessem o que lhes pedia e pudessem exercitar. Por
outro lado, a forma de trabalhar também diferia, uma vez que todas as aulas
lecionadas a esta turma eram em pares, havendo dois estudantes estagiários.
Esta relação de cooperação fez com que, no nosso primeiro dia, tivéssemos a
necessidade de dar uma explicação coerente de todo o processo à turma. Desta
forma, para evitar as dúvidas que certamente surgiriam nos alunos, optámos por
essa via, pois sabíamos que era a primeira vez que isso acontecia no percurso
académico destes alunos. Em suma, toda esta situação nova acabou por ser
bastante produtível, pois a turma revelou-se diferente do “pintado” e não só se
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portou com educação e carinho, como respeitou todos os professores presentes.
Todo o processo de organização das aulas decorreu tranquilamente. Os
planeamentos das aulas, a sua lecionação e a posterior reflexão, foram bem
interligados entre os professores e isso tornou esta etapa do EP um momento
confortável de aprendizagem. Os planeamentos das aulas foram feitos semana
a semana, enquanto as respetivas reflexões eram feitas em conjunto, logo após
a aula. Com isso, conseguíamos ter mais organização e eficácia. Durante as
aulas, optámos por dividir as nossas intervenções por cada instrução, onde um
professor assumia a explicação e, no exercício seguinte, seria o outro.
Posteriormente, durante a realização do exercício, ambos os professores eram
responsáveis pelo feedback e controlo do exercício, isto porque optámos por
manter a turma como uma só e não como duas metades. Esta metodologia de
trabalho foi bastante produtiva, pois conduzi-nos a “bom porto”, ajudou-nos a
colmatar alguns problemas e, acima de tudo, a aprender uns com os outros.
Esta foi uma turma muito ativa, não tendo excessos de mau
comportamento. Eram irrequietos como eu era na idade deles, eram carinhosos
e envolvidos com o que lhes pedíamos e, como crianças que eram, gostavam de
mimos e abraços. Traziam sempre um sorriso na cara e uma história nova para
contar, vontade de correr e aprender e, por último, queriam a atenção de alguém
que os visse como as crianças que eram. Sei que aprenderam sobre respeito,
pois foi algo que tentámos desde cedo aplicar nas aulas (“respeita para seres
respeitado”), sobre entreajuda e, acima de tudo, sobre o valor e importância que
a Educação Física lhes pode dar.
Esta experiência trouxe uma realidade a que não estávamos
acostumados e, com isso, aprendemos novas estratégias que usámos para
solucionar os problemas que um grupo enorme de crianças causava, problemas
esses sempre positivos e enriquecedores.
Esta experiência foi, sem dúvida, um marco importante neste ano de
formação. As crianças são genuínas e por isso não se encolhem no momento de
dizerem que algo não vai bem, no momento de sorrir quando fazem algo que
nunca fizeram e no momento de agradecer aquela palavra que lhes damos de
forma gratuita e que lhes transforma o dia cinzento num dia de sol radiante.
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Capítulo 4
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4. Organização e gestão do ensino e aprendizagem
A primeira grande área de desempenho do Estágio Professional,
correspondente à Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, cujo
objetivo passa por “Construir uma estratégia de intervenção, orientada por
objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da
Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e
formação do aluno na aula de Educação Física”.10 Este é constituído por quatro
áreas de interesse: a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do
processo de ensino.
O resultado do processo de ensino-aprendizagem quer-se positivo. Esse
tem de ser o principal objetivo de um professor e, para isso, é importante este
manter uma boa relação com os alunos de forma a retirar destes o máximo
desempenho possível. O professor deve ter sempre presente que influencia os
seus alunos e deve-o fazer forma positiva, permitindo assim o desenvolvimento
destes. Como afirma Bento (Bento, 2003, p. 17) “o processo de ensino é um
sistema, um fenómeno unitário. Todos os aspetos e momentos deste processo
estão em inter-relação, influenciam-se reciprocamente”.
No meu processo de ensino-aprendizagem, foi importante recorrer a todos
os suportes de formação que tive, nomeadamente a minha formação antes de
iniciar o ciclo de estudos na FADEUP, a formação que obtive no atual ciclo de
estudos e também a minha formação pessoal enquanto treinador e professor de
natação.
Cada profissão tem a sua identidade própria e, como tal, os profissionais
afetos a todas as profissões possuem determinadas caraterísticas que vão de
encontro à identidade dessa profissão. Um profissional de Educação Física não
é diferente, a nossa profissão tem as suas caraterísticas próprias que moldam
os professores ao longo das suas carreiras. Farias e Nascimento (2012, p. 61)
dizem que “Ao longo da carreira docente, o professor constrói e identifica-se com
sua profissão; cria expectativas e altera crenças constituídas no decorrer da

10

Normas orientadoras do estágio profissional (2018, p. 3).
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intervenção profissional; manifesta sentimentos de abandono e a permanência
na profissão, delineando diferentes trajetórias em momentos distintos da
carreira”.
Podemos então afirmar que a competência é o retrato do empenho,
dedicação e trabalho de um profissional em determinado contexto de trabalho.
Assim, apresento neste capítulo a análise e estruturação do processo de
ensino-aprendizagem realizado ao longo deste EP, bem como as estratégias que
usei para o seu sucesso.

4.1. Conceção
“Projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica
referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas
da relação educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno
e às características dos alunos”.11

Cabe ao professor construir a sua conceção de ensino, colhendo os
saberes detidos pela sua formação, mas também pelo meio que o envolve
diariamente, sendo que em cada canto há uma possibilidade de aprendizagem.
Desta forma, o professor poderá agir em conformidade com o contexto onde está
inserido. Esta conceção de ensino deve ser sustentada por bases sólidas, mas
que ao mesmo permita uma moldagem e evolução, de modo a que se consiga
realizar um bom planeamento do processo de ensino.
O acompanhamento do PC foi muito importante no EP. Ele deu o pontapé
de saída para uma boa organização do NE e com isso transmitiu os
conhecimentos necessários para a criação de um processo ensinoaprendizagem de excelência. A análise do contexto cultural e social da escola e
dos seus alunos foi o passo inicial desse mesmo processo. Verificámos isso
através da análise do Projeto Educativo de Escola (PEE) e do Regulamento
Interno (RI). A fase inicial do EP teve como semelhança principal o ser comum a
11

Normas orientadoras do estágio profissional (2018, p. 3).
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todos os EE. Com isso, o PC criou muitos momentos de partilha e entre ajuda.
Nesta fase, o PC inteirou-nos da maneira de atuarmos de forma a estarmos em
parecença com o que escola e grupo de Educação Física pretendiam.
A Planificação Anual (PA) e os Critérios de Avaliação (CA) do 6º e 11º
anos, bem como o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), foram
documentos vitais entregues pelo PC. Estes documentos foram muito
importantes ao longo do ano de EP, pois foi através deles que fui criando um
planeamento adequado e coerente para as minhas turmas residentes. É
importante ressalvar que estes documentos funcionam como um guia e não
como uma “tábua de leis” que me obrigasse a fazer tudo o que lá se encontrava.
Jacinto (2001, p. 8) afirma que o PNEF trata-se 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 Educação Física da Escola (e das «escolas em curso») e também
com os seus colegas das outras disciplinas.” De acordo com o mesmo autor, as
diretrizes constantes no programa são um apoio importante para os professores,
pois ajudam a determinar as prioridades destes em relação ao que é mais
adequado a lecionar aos alunos. Para Bento (2003, p. 19) o programa de ensino
ocupa um “lugar central no conjunto dos documentos para o planeamento e
preparação direta do ensino pelo professor. Mas não é o único documento de
referência para a realização do ensino”.
Após a minha análise, tentei perceber se estes serviam aquilo que eu
pretendia, não descurando nunca os objetivos da escola e do NE. Desta forma,
o meu planeamento foi a fusão das diretrizes principais dos documentos
analisados. Os CA propostos para cada Unidade didática (UD) foram cruciais.
Em cada UD elaborei CA que sabia que a turma, trabalhando bem, os atingiria.
Estes eram suficientemente exigentes, ao ponto dos alunos saberem que se
tinham de superar para os atingir, e isso levou constantemente à sua evolução.
A Ficha Individual do Aluno (FIA) foi um documento bastante interessante
no entendimento do processo de ensino. Esta continha informações como as
preferências desportivas dos alunos, o seu percurso desportivo federado ou não,
as modalidades que mais gostavam e a sua motivação para o ano que iriam ter
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comigo. Isso deu-me informações preciosas sobre as modalidades em que os
alunos tinham mais dificuldades/facilidades e também as que estes mais/menos
gostavam.
Esta análise cuidada permitiu estruturar o primeiro passo no meu percurso
enquanto EE e, assim, traçar o caminho neste EP que se pretendia cheia de
aprendizagens positivas, para mim e para os meus alunos. O planeamento é o
passo que se segue e que eu pretendia ser bem elaborado pois, ao tomar
decisões acertadas, iria permitir um maior sucesso nas aprendizagens dos meus
alunos, tendo sempre em mente que “o ensino é criado duas vezes: uma na
conceção e outra na realidade” (Bento, 2003, p. 16).

4.2. Planeamento

O planeamento acontece em três níveis: o planeamento anual (Meso), o
planeamento das unidades didáticas (Macro) e o planeamento das aulas (micro).
Estes estão todos interligados, dizendo-nos que “os diversos planos são, assim
elaborados, inter-relacionados e entendidos como estações ou etapas
intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade de conceção e de
melhoria da realização do ensino” (Bento, 2003, p. 59) .
Um bom planeamento traz ao EE uma melhor preparação e, por
conseguinte, uma melhor capacidade de resposta às situações com que se irá
deparar ao longo do ano letivo. Bento (2003, p. 15) diz-nos que “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”.

4.2.1. Planeamento anual

O planeamento anual (PA) é, portanto, a primeira etapa a realizar no
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processo de ensino-aprendizagem, sendo a base de toda a estrutura de ensino.
A partir dele, foi desenhada a sequência apropriada para a aprendizagem dos
nossos alunos, composta pelos objetivos que estes tinham a cumprir e pela
sequência de conteúdos a lecionar ao longo do ano letivo. Este é o “primeiro
passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma
compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da
personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização
correspondente do ensino no decurso de um ano letivo” (Bento, 2003, p. 67).
A primeira reunião com o PC realizou-se no auditório da FADEUP, na qual
aproveitou para combinar com o NE começar de imediato as atividades na
escola, para assim termos um melhor conhecimento desta. Na primeira semana
na ESRT, o PC apresentou-nos o PA, onde pudemos observar os conteúdos
criados pelo grupo de Educação Física à imagem do PNEF. Aqui estavam
também espelhados os objetivos a cumprir segundo o RI da escola, o seu projeto
curricular e os recursos espaciais e materiais.
“Neste nível de preparação do ensino trata-se, em primeiro lugar, de cada
professor adquirir clareza acerca dos resultados a alcançar necessariamente
pelos alunos das suas turmas no ano escolar e na sua disciplina, resultados
respeitantes a capacidades, habilidades, conhecimentos, atitudes e qualidades
de vontade e de carácter” (Bento, 2003, p. 66).
Após analise cuidada, percebi que, ao contrário de muitas escolas, a
ESRT e o grupo de Educação Física optaram por elaborarem um plano com
apenas 5 unidades didáticas (UD), sendo elas o Futsal, a Ginástica Acrobática,
o Basquetebol, o Badminton e Voleibol. Este modo de planear veio de encontro
às minhas crenças anteriores, isto porque, na minha opinião, os alunos para
aprenderem e assimilarem necessitam de tempo, algo que, num currículo de
multiactividades, não seria possível. Ao aumentar ao número de UD, há menos
tempo de aprendizagem para cada modalidade, o que iria limitar o tempo de
exercitação dos alunos. Isto diz-nos que “não é possível aprender tudo de uma
só vez, sob pena de se incorrer no risco de nada aprender” (Mesquita & Graça,
2011, p. 51).
O PA permitiu-me perceber o que teria pela frente neste ano letivo, quer
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ao nível dos conteúdos programáticos, quer dos conhecimentos que os alunos
deveriam adquirir, por forma a atingirem o sucesso educativo. As unidades
didáticas tinham associadas a si os tempos letivos. Assim sendo, o primeiro
período era constituído por 18 tempos letivos para a modalidade de futsal e 16
tempos letivos para ginástica acrobática. Estavam também previstos 5 tempos
letivos livres que poderiam ser adicionados a cada uma das modalidades. O
segundo período visava 16 tempos letivos para a modalidade de basquetebol e
12 para badminton. Tal como no período anterior, também este tinha 8 tempos
letivos livres para serem adicionados às modalidades anteriores. No último
período lecionámos voleibol durante 16 tempos letivos. Neste período havia
apenas 2 tempos letivos livres, uma vez que é um período mais curto e apenas
foi lecionada uma modalidade.
Este planeamento criou as linhas gerais para o ano letivo. Contudo, ele
foi sendo ajustado devido a alguns imprevistos e atividades extracurriculares que
foram acontecendo. Assim, no primeiro período foram realizados 19 tempos
letivos de futsal e 18 tempos letivos de ginástica acrobática. A extensão dos
tempos letivos permitiu melhorias significativas em ambas as modalidades,
dando mais tempo de exercitação aos alunos. No segundo período foram
realizados 18 tempos letivos de basquetebol, 5 tempos letivos de badminton e
ainda 3 tempos letivos de voleibol. A boa organização das UD permitiu-me
realizar a avaliação diagnóstica de voleibol, bem como iniciar a UD de voleibol
ainda no segundo período. O terceiro período foi exclusivamente dedicado ao
voleibol. Notei que a turma no geral tinha um gosto particular por esta
modalidade, o que trouxe um nível muito elevado de empenho e festividade.
Procurei que ao meu planeamento correspondessem objetivos que
fossem desafiantes para os meus alunos e que lhes proporcionassem boas
oportunidades de aprendizagem e de sucesso.
Para mim, uma atuação de sucesso prende-se numa boa organização do
PA pois ele cria o “elo de ligação entre as pretensões, imanentes aos sistemas
de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática”
(Bento, 2003, p. 15). Assim, o PA foi uma ferramenta fundamental no meu
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sucesso enquanto docente, pois permitiu-me criar através dele níveis mais
específicos de planeamento que levaram ao sucesso dos meus alunos.
“Durante a tarde, estive numa reunião com todos os Professores do
departamento de expressões, onde fomos apresentados aos restantes
professores e assim conhecermo-nos mutuamente. Esta reunião, além de ter
servido para nos apresentarmos a todo o grupo e vice-versa, serviu também para
se discutir os critérios de avaliação e as respetivas ponderação, a apresentação
do planeamento anual e sua respetiva discussão e também o debate das
diferentes atividades a realizar.”
Diário de Bordo. 06 de setembro de 2018

4.2.2. Unidades Didáticas

No segundo nível de planeamento aparecem as unidades didáticas (UD).
Estas moldam, de forma efetiva e aprofundada, as matérias de ensino a lecionar,
organizando os conteúdos a lecionar de forma extremamente clara para o
professor, permitindo-lhe assim seguir uma linha lógica no processo de ensinoaprendizagem. Para Bento (2003, p. 75), "as unidades temáticas ou didáticas ou
ainda de matéria são partes essenciais do programa de uma disciplina.
Constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e
apresentam aos professores e alunos, etapas claras e bem distintas de ensino e
aprendizagem". É imperativo perceber que tais etapas não servem apenas para
distribuir de forma ponderada os conteúdos a lecionar pelo número de tempos
letivos atribuído a determinada UD, mas sim construir, de forma detalhada e
ajustada, uma planificação de excelência com vista ao sucesso do processo
ensino-aprendizagem.
As UD foram alicerçadas após análise dos objetivos expostos no PA. Eles,
apesar de estarem num nível macro de planeamento, indicam o que se pretende
para o progresso dos alunos. De acordo com Bento (2003, p. 75), “os objetivos
da unidade temática só podem ser alcançados gradualmente, requerendo por
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isso uma planificação bem inter-relacionada de todo o seu processo. As
unidades mais vastas de matéria são divididas frequentemente em unidades
mais pequenas, designadas unidades de ensino.”
Para planear as diferentes UD ao longo do meu EP, usei o Modelo da
Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990). Analisando este
modelo,

podemos

observar

que

este

considera

quatro

categorias

transdisciplinares, sendo elas: as habilidades motoras, a cultura desportiva, a
condição física e os conceitos psicossociais. Analisando em pormenor o MEC,
podemos ver que ele é dividido por três fases: fase da análise, a fase de decisões
e a fase de aplicação, sendo constituído por oito módulos.
Na fase da análise temos os três primeiros módulos do MEC. O módulo
1, intitulado de Estrutura do conhecimento, dá-nos uma visão dos conteúdos
específicos da modalidade em estudo. Através das categorias transdisciplinares
e das suas respetivas singularidades, percebemos que este módulo funciona
como o suporte teórico necessário ao professor para o ensino da matéria.
“Shulman (1986b) introduziu a designação de “Pedagogical content knowledge”,
que traduzimos por “conhecimento pedagógico do conteúdo”, para denotar uma
categoria particular de conhecimento, emergente das transformações que o
professor realiza no conteúdo da sua disciplina com o propósito de tornar a
matéria que ensina compreensível para os alunos. Em 1902, Dewey (apud
Grossman, 1990), advogava que o conhecimento do professor teria que ser
diferente do conhecimento do cientista, pelo facto dos propósitos imediatos do
cientista e do professor serem diferentes; o primeiro pretende criar novo
conhecimento na sua disciplina, o segundo pretende ajudar o aluno a aprender
a matéria da sua disciplina” (Graça A. B., 1997, p. 97). Este modulo é de extrema
importância, uma vez que é nele que se reúne, de forma intuitiva, o
conhecimento teórico e a informação necessária que nos permite alimentar a
nossa bagagem profissional. “Para Shulman, o conhecimento pedagógico do
conteúdo é precisamente o tipo de conhecimento que distingue o professor de
uma disciplina de outro especialista (não professor) dessa mesma disciplina”
(Graça A. B., 1997, p. 98). No meu caso particular, este módulo foi essencial
no planeamento de todas as UD ao longo deste ano letivo.
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“O Módulo 1 engloba toda a caraterização do Basquetebol ao longo de
quatro dimensões, as chamadas categorias transdisciplinares: Habilidades
Motoras, Fisiologia do Treino e Condição Física, os Conceitos Psicossociais e a
Cultura Desportiva”.12
MEC Basquetebol. Redigido em dezembro de 2018.

O módulo 2 (análise do envolvimento) permitiu-me, ao longo do ano letivo,
realizar o enquadramento dos recursos temporais, espaciais e materiais de cada
UD. O Roulement permitiu-me saber antecipadamente os espaços destinados
às aulas de cada UD. Estas informações foram capitais para o acerto do
planeamento, pois saber antecipadamente o local da aula permitia-me perceber
se o espaço era adequado para a modalidade e, caso não fosse, havia a
necessidade de planear uma aula com um conteúdo distinto ou encontrar,
previamente, uma troca de espaço com um dos colegas.
“A atual Escola Secundária de Rio Tinto (aert3) sofreu obras há
aproximadamente oito anos, restruturando todas as suas instalações. Neste
momento a escola conta com oito laboratórios, seis salas de informática, um
centro de recursos, uma biblioteca muito grande, dois auditórios (um que alberga
aproximadamente noventa e outro trezentas), tendo mais ou menos 1600 alunos.
Estas novas instalações cumprem as exigências de conforto, segurança e
acessibilidade para todos. A oferta educativa que a escola de Rio Tinto oferece
aos seus alunos é o Ensino Recorrente, noturno, por Módulos Capitalizáveis e
nível Secundário”.
MEC Ginástica Acrobática. Redigido em outubro de 2018.

O terceiro e último módulo da fase de análise dá-nos uma visão alargada
das informações dos alunos. A FIA teve muita importância nesta parte do MEC
em todas as modalidades lecionadas. Vickers (1990), refere que o planeamento
de uma UD pode ser grandemente afetado pela idade dos alunos, a sua
12

Este texto pertence ao MEC redigido em NE.
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experiência na modalidade, o seu interesse e a relação rapazes/raparigas. A
avaliação diagnóstica também nos dá informações importantes para este
modulo. Esta é realizada na primeira aula da UD e permite ter uma perceção do
nível de desempenho da turma e, também, verificar casos especiais a ter em
atenção. A análise a estes 3 módulos permite partir para a fase de tomada de
decisões.
“A caracterização da turma do 11º ano, foi feita em dois momentos:
através da recolha de informações no preenchimento de um questionário
fornecido aos discentes na aula de apresentação onde constam as preferências
e dificuldades relativas à Educação Física e, num segundo momento, através da
aula de avaliação diagnóstica. A turma é constituída por 24 alunos, 7 do sexo
masculino e 17 do sexo feminino. As idades variam entre os 15 e os 18 anos”.
MEC Badminton. Redigido em março de 2019.

A fase seguinte é a tomada de decisão e engloba os módulos 4 a 7. No
módulo 4, de nome Extensão e sequência dos conteúdos, foi onde coloquei
principal estrutura da UD. Aqui estabeleci a sequência de conteúdos a lecionar
ao longo de cada UD, enquadrando-a com os conhecimentos adquiridos nos
módulos anteriores. Isto permitiu criar uma estrutura coerente de ensino em cada
UD. Criar a estrutura da UD é importante e vital, contudo para cada uma
justifiquei a forma como a estruturei. Dessa forma, pude explicar a razão de
lecionar determinado conteúdo num momento específico em vez de o lecionar
num momento fortuito. A estrutura da UD tornou-se bastante prática, pois
facilmente a consultava para comparar com o que se ia passando nas aulas,
podendo realizar o ajustamento desta, tornando-a mais coerente e eficaz para a
melhoria do processo. Também para o PC esta estrutura foi importante para ele
seguir, o que ia fazendo em cada UD, e para me aconselhar sobre o meu
planeamento.
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“A Unidade de Basquetebol engloba 16 aulas. Englobei os conteúdos que
vou lecionar em 3 grandes áreas: Aspetos Técnicos, Aspetos Táticos e Formas
de Jogo.
Dentro da primeira área estão inseridos oito conteúdos, a receção, o
passe de peito, o passe picado, as paragens e as rotações sobre um apoio,
lançamento em apoio, lançamento na passada e em suspensão e o drible. São
elementos fundamentais para uma correta aprendizagem da modalidade bem
como para o sucesso do aluno no jogo complexo. Na segunda área englobei os
conteúdos táticos relacionados com o ataque e com a defesa. A nível ofensivo
irei abordar o enquadramento com o cesto, o ressalto ofensivo, a desmarcação,
o passe e corta e a posição de tripla ameaça. Já a nível defensivo iremos abordar
o ressalto defensivo e a marcação. Nas formas de jogo iremos abordar o 3x3 e
o 5x5. As outras três áreas, Cultura Desportiva, Capacidades e Conceitos
Psicossociais, irão estar presentes em todas as aulas, nomeadamente, na sua
organização, gestão e planificação”.
MEC Basquetebol. Redigido em dezembro de 2018

No quinto (5º) módulo foram definidos os objetivos para cada UD. Isso
permitiu-me enquadrar os objetivos gerais contidos no PA, adequando-os ao
nível dos alunos e às condições espaciais e materiais de cada UD.
“Os objetivos para a Unidade Didática de Voleibol foram elaborados de
acordo com o Programa Nacional de Educação Física e adaptado à turma. É
relevante referir que para a realização do módulo 5 deve-se responder à questão
sobre o que pretendemos que os alunos conheçam e que conteúdos queremos
que adquiram. Para tal, procurou-se realizar uma correta articulação tendo em
conta as capacidades dos alunos e o que os alunos serão capazes de executar
no final da Unidade Didática, mas sempre com metas realistas e exequíveis”.
MEC Voleibol. Redigido em abril de 2019
Em seguida temos a configuração da avaliação. Neste 6º módulo, fiz o
enquadramento da norma avaliativa a utilizar em todas as fases do processo
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educativo. Em cada UD foram definidos critérios específicos que permitiram a
avaliação dos alunos ao longo de todo o processo.
“Foi criada pelo NE uma grelha de avaliação diagnóstica de Ginástica
Acrobática fundamentada nos Programas de EF do Ensino Básico e Secundário.
Esta avaliação será realizada na primeira aula da Unidade Didática, identificando
assim as competências dos alunos e o respetivo nível em que se encontram.
A Avaliação Formativa será realizada de modo informal, através do
trabalho realizado na aula, tendo em conta os critérios de avaliação específicos
da disciplina de EF e determinados pelo núcleo de estágio da Escola Secundária
Rio Tinto. Esta irá acompanhar os alunos em todas as aulas e será a fonte
principal da avaliação do progresso destes. Assim, a turma irá ser dividida em
quatro grupos de seis elementos, sendo que, cada um deles terá de apresentar
um no final da UD um esquema de Ginástica Acrobática, com a duração máxima
de 2’30”. Os esquemas deverão conter figuras de pares, de trios, de quadras e
uma figura com seis elementos, acompanhados por música. A par disto os
grupos têm também de realizar os elementos de ligação obrigatórios bem como
os elementos artísticos”.
MEC Ginástica Acrobática. Redigido em outubro de 2018

O sétimo (7º) e último módulo desta fase fala-nos das progressões de
ensino. Aqui construí a abordagem aos conteúdos a lecionar, seguindo uma
lógica de progressão e evolução, no sentido de aumentar a complexidade e
dificultando as tarefas. As situações de aprendizagem devem seguir uma linha
lógica e de acordo com os objetivos definidos.
“Neste módulo, é feito um planeamento cuidado das tarefas e situações
de aprendizagem para a prática do ensino. As situações de aprendizagem,
devem ser pensadas de acordo com os objetivos definidos. Este planeamento
deverá seguir uma lógica de progressão e evolução, no sentido de aumentar a
complexidade dificultando as tarefas. Apresento de seguida, as progressões de
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ensino das diferentes habilidades técnicas da modalidade de Voleibol,
começando no mais simples e terminando no mais complexo.”
MEC Voleibol. Redigido em abril de 2019

A fase de aplicação corresponde ao módulo 8. Aqui, apliquei em contexto
real os planos de aula criados para cada UD, sendo que estes refletiam o que
era idealizado na construção do MEC.
“O conhecimento adquirido e identificado neste documento resulta num
processo de pesquisa. Assim, este resume o processo de ensino-aprendizagem
de Badminton que será apresentado e aplicado à turma neste 2º Período. Este
materializa na prática todas as informações que se revestem de grande
importância para o processo de ensino dos diferentes alunos. Esta organização
será também composta pelos seguintes documentos:
•

Planos de aula;

•

Documentos Relativos à Avaliação;

•

Documentos de apoio às aulas”
MEC Badminton. Redigido em março de 2019.

Estes documentos eram publicados no portefólio online, para que o PC, a
PO e restantes membros do NE os pudessem consultar. Como lecionei
diferentes unidades didáticas ao longo do EP, a criação das suas respetivas UD
diferiu. Assim, foram usadas duas abordagens distintas: do topo para a base e
da base para o topo. Em Ginástica acrobática foi realizada uma abordagem da
base para o topo. Seguir esta via permitiu-me decompor o conteúdo a lecionar
em formas mais simples, permitindo aos alunos adquirirem o conhecimento por
etapas. Tive o cuidado de fazer com que a estrutura das progressões fosse de
dificuldade crescente, “devendo estas obedecer à organização dos conteúdos,
baseado na passagem do simples para o complexo, do fácil para o difícil e do
conhecido para o desconhecido” (Mesquita & Graça, 2011, p. 53).
A abordagem do topo para a base presume que os alunos aprendam as
habilidades e conceitos como um todo. Isto é, que estes adquiram uma visão
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holística do jogo. Assim, utilizei esta abordagem no ensino das modalidades
coletivas. “A aprendizagem da técnica é ditada pelos problemas correntes do
jogo, na medida em que não faz sentido saber fazer do ponto de vista técnico o
que o jogo não pede a nível tático” (Graça & Mesquita, 2011, p. 153), isto foi sem
dúvida a chave para a aprendizagem de novos conteúdos e que permitiu aos
alunos a sua evolução nas diferente unidades didáticas.
O MEC é um método de estruturação das unidades didáticas com valor
incalculável, criando “melhores pressupostos para a realização do ensino, para
a formação racional e consciente de conhecimentos e competências
fundamentais, para um trabalho contínuo e sistemático no processo da educação
e para a utilização mais eficaz do tempo disponível” (Bento, 2003, p. 87). Foi vital
na organização das minhas práticas de ensino, guiando-me da melhor forma ao
longo do EP. Ao longo do EP, aprendi que muita coisa pode mudar ao longo das
unidades didáticas e isso levou-me a compreender a importância de uma boa
organização e preparação, o que me dotou de uma boa capacidade de
adaptação.

4.2.3. Planos de aula

O plano de aula (PDA) é o último nível de planeamento do processo de
ensino-aprendizagem, sendo um processo determinante para uma boa ou má
aula. “Antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como ela
deve decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões
fundamentais. Tais são, por exemplo, decisões sobre o objetivo geral e objetivos
parciais ou intermédios, sobre a escolha e ordenamento da matéria, sobre os
pontos fulcrais da aula, sobre as principais tarefas didáticas, sobre a direção
principal das ideias e procedimentos metodológicos (deve ser uma aula rica em
problemas ou não? São necessárias ou não determinadas fases de exercitação?
Como deve ser organizada a comunicação e cooperação entre os alunos? etc.)
(Bento, 2003, pp. 102,104). O PDA surge a partir da construção da UD e faz a
passagem do conteúdo teórico à aplicação pedagógica e didática do conteúdo
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em contexto aula. Metzler (2011) fala que a UD e o PDA devem estar
extremamente próximos e alinhados, isto porque uma UD bem planeada torna
fácil a construção do PDA. Já Rink (2014) indica que o PDA é como o guião de
um filme, onde estão contidos os “cenários” específicos de cada aula baseadas
nos objetivos da UD. Já Bento (2003, p. 164) refere que, “se as aulas forem
preparadas sem ter em devida conta todo o quadro do planeamento e análise do
ensino, ficarão por explorar muitas das potencialidades educativas e formativas
de uma disciplina”. Assim, concluo que há de facto uma ligação vital entre todas
as etapas de planeamento, levando, assim, a uma maior eficácia do processo de
ensino-aprendizagem. No seguimento desta analise, vemos que, “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. Mesmo que, aparentemente, este último aspeto pareça ter lugar”
(Bento, 2003, p. 164). O mesmo autor diz-nos que um PDA de excelência é difícil
de conceber, uma vez que os professores têm a tendência de aumentar a
especificidade das suas intenções, o que dificulta a tarefa de planear. Por isso,
é vital que se desenvolvam PDA úteis e adequados à turma e ao modo de
lecionar do professor.
A estrutura do meu PDA (anexo 1) é igual à dos meus colegas de NE, isto
porque o documento foi criando sob orientação do PC e em contexto de NE.
Assim, o documento seria uniforme e prático para todos os elementos. Bento
(2003, p. 152) refere que “existem numerosas propostas de esquema da aula,
cada uma delas caracterizada por uma variedade de constelações possíveis,
mas sem que nenhuma possa afirmar a pretensão de validade universal”, tendo
sido a nossa estrutura construída à luz de um entendimento comum acerca das
características mais relevantes a analisar e consultar neste documento.
O PDA é, assim, composto por um cabeçalho onde se encontram os
elementos destinados à aula, como o nome do professor, a turma, o número de
alunos, o local da aula, o material a usar, a data e a hora de início e fim da aula.
Ainda no cabeçalho, temos as funções didáticas correspondentes a cada
conteúdo a lecionar e os objetivos nível motor, cognitivo, psicossocial e condição
física. A introdução, exercitação, consolidação e avaliação são as funções
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didáticas que Vickers (1990) propôs e que “caracterizam as tarefas essenciais
(frequentemente designadas por etapas, partes ou fases) do processo de ensino.
Deduzem-se das leis do processo de conhecimento e aprendizagem e refletem
o ciclo completo de apropriação da matéria pelo aluno” (Bento, 2003, p. 126).
Elas permitem ao professor saber em que ponto da aprendizagem a turma está
para um determinado conteúdo, levando assim o professor a construir situações
de aprendizagem adequadas à turma. Os objetivos gerais orientam o professor
para o caminho certo, indicando as metas a atingir com o PDA. O preenchimento
do cabeçalho foi sempre a primeira tarefa que fiz num PDA já que, para mim,
não é concebível criar primeiro uma aula e só depois escrever os objetivos e as
funções didáticas da mesma. As aulas foram criadas após a definição do objetivo
das mesmas, sendo que “a aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência
entre o pensamento e a ação do professor” (Bento, 2003, p. 101). De acordo com
o mesmo autor, “a aula fornece um contributo totalmente específico, apenas a
ela pertencente, para a solução das tarefas de uma unidade temática, do
programa anual, e do programa de toda a escolaridade” (2003, p. 102).
O PDA encontrava-se dividido em três grandes partes, separando a aula
em parte inicial, parte fundamental e parte final. A parte inicial foi, na grande
maioria das aulas ao longo do ano letivo, o momento da realização do
aquecimento de cada modalidade. Como a turma não se atrasava, as aulas eram
sempre iniciadas antes do tempo de tolerância. Foram raras as vezes em que
iniciava a aula com poucos alunos, contudo esses momentos aconteceram e a
estratégia a adotar era a de começar o aquecimento com os alunos que estavam.
Isso fazia com que os restantes se apressassem a entrar no espaço de aula.
A parte fundamental da aula consistia no momento de execução prática
das situações de aprendizagens. No PDA era aqui que estavam os exercícios
que planeava para trabalhar os conteúdos propostos aos alunos, permitindo que
estes conseguissem atingir o objetivo proposto para a aula. A parte final era,
geralmente, usada para rever certos aspetos importantes da aula, bem como
falar um pouco sobre a aula seguinte. Era um momento importante, pois muitas
vezes falávamos de como a aula tinha corrido bem e a turma tinha evoluído
bastante, o que levantava os índices motivacionais dos alunos e também porque
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os alunos estavam mais à vontade para falar sobre a aula.
A estrutura horizontal do PDA era composta por cinco colunas contendo
informações vitais para a realização da aula. Isso permitia que o PDA fosse
aplicado por um outro colega, na impossibilidade de lecionar a aula. Assim, elas
indicavam o tempo e o espaço de cada exercício, os conteúdos a lecionar, os
objetivos específicos de cada exercício, a situação de aprendizagem com
ilustração e os critérios de êxito onde escrevia as palavras chave a dizer aos
alunos.
A situação de aprendizagem descrevia o exercício a realizar, bem como
a maneira de organizar os alunos pelo espaço, através de um texto simples e
sucinto. Já o esquema, permitia-me ter uma imagem da organização e condução
do exercício. Nas componentes críticas, a informação era altamente condensada
de modo a que o feedback transmitido aos alunos fosse o mais preciso possível,
o que permitiu intervenções muito importantes ao longo das aulas. Para Vickers
(1990) a forma de um professor ser capaz de levar um aluno ao sucesso na
aprendizagem passa por definir muito bem no PDA os objetivos de
aprendizagem, indicando os comportamentos singulares que os alunos
necessitam de cumprir nos exercícios da aula, os padrões de desempenho
desenvolvidos nas situações de aprendizagem e as componentes críticas dos
movimentos.
O PDA foi imprescindível à minha prática pedagógica e foi através dele
que me tornei, em cada aula, um melhor professor, pois a preparação toda que
implica a criação desta ferramenta levou a que criasse situações de
aprendizagem de sucesso e a que alterasse rapidamente as atividades quando
estas não estavam a correr como previsto. “A preparação da aula constitui, pois,
o elo final da cadeia de planeamento do ensino pelo professor, compreendendo
as seguintes tarefas: Estudo e consulta de materiais acerca do planeamento;
Análise das aulas anteriores; Reflexões pormenorizadas; Elaboração do projeto
da aula-preparação interna; Preparação externa” (Bento, 2003, p. 164).
“Esta aula foi planeada para ser lecionada no espaço G3 durante o seu
período inicial e final, e nos espaços G2 e G3 durante o meio da aula, algo que
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não aconteceu no dia de aula. O plano de aula é um instrumento crucial para o
bom desenvolvimento das minhas aulas, este auxilia-me na organização e
contribui para que saiba aspetos fundamentais da aula. Considero-o por isso
como um guião que, segundo Tenroller e Merino (2006, p. 38) se revela “um
elemento indispensável aos profissionais que realmente têm o hábito de
trabalhar de maneira organizada”.
Como a turma teve de imediato os dois espaços disponíveis, decidi nesse
instante seguir um curso diferente do planeado. Aproveitei o aquecimento para
os alunos treinarem os diferentes batimentos com sequências simples: Serviço
– Clear – Clear; Serviço – Lob – Lob; Serviço – Encosto – Encosto; Serviço –
Amorti e Serviço – Remate. Nestes dois últimos estes trocavam a cada 10
batimentos, sendo que após isso aumentei a complexidade da sequência,
primeiro fazendo, Serviço – Clear – Amorti, em seguida, Serviço – Clear – Amorti
– Lob, terminando em Serviço – Clear – Amorti – Encosto – Lob. As sequências
finais foram as previamente planeadas. Foi importante ver que os alunos
identificam bem os batimentos pedidos, bem como verifiquei uma melhoria
significativa nos deslocamentos em campo destes”.
Reflexão Badminton. 20 de março de 2019

Os PDA criados por mim ao longo deste EP foram elaborados
especificamente para cada aula, pois cada uma é única e devemos criar algo
que suprima as necessidades específicas desta. Para Bento (2003, p. 126), o
PDA deve “(...) libertar-se de tentações de esquematismo, de formalismo e de
rotina, assumindo-se como estrutura da variabilidade, da dinâmica e do trabalho
criativo do professor”. Apesar de tentar ao máximo elaborar um PDA de
excelência, algumas vezes tive de optar por não realizar um exercício em prol
de outro, ou até mesmo alterar a estrutura da aula devido ao tempo, à alteração
do espaço de aula ou simplesmente os alunos se atrasarem por terem estado a
realizar um teste de outra disciplina. Para Bento (2003, p. 122), “nenhuma outra
disciplina é tão dependente do clima e do tempo como a educação física”. Esta
situação de rápida adaptação a um novo contexto permite ao professor garantir
uma prática adequada ao momento da aula, adaptando o seu modo de ensinar
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ao cumprimento dos objetivos. “As pequenas coisas podem ter grandes
consequências: a imprevisibilidade faz, assim, parte do ambientes de ensino e
aprendizagem (…)” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 204).
O ato de planear será algo que me irá acompanhar durante a minha vida
docente. Ao longo da minha carreira nunca descurei uma aula ou um treino,
preparando sempre ambos o melhor possível, de modo a retirar o máximo dos
meus alunos ou atletas. Ao longo do EP, a minha forma de pensar e planear as
aulas foi-se tornando mais rápida, o meu conhecimento é hoje superior àquele
que tinha quando iniciei as aulas. Quer os conselhos do PC, quer as discussões
positivas com os meus colegas de NE, ajudaram-me a ter uma bagagem de
conhecimento maior e melhor. Januário (1996) diz-nos que o tempo que se leva
a planear uma aula difere de professor para professor, uma vez que, alguns
professores que o fazem, necessitam de apenas alguns momentos para o fazer,
pois iniciam o planeamento desta imediatamente após o termino da aula anterior,
enquanto outro professores não o fazem nessa altura, acabando assim por
demorar bastante mais tempo.
Concluindo, para mim o PDA é uma ferramenta pedagógica fundamental
para a concretização dos planos, objetivos e acima de tudo para o sucesso dos
alunos em cada UD.
“É importante fazer bons planos de aula. Neste caso um bom planeamento
possibilitou uma boa organização da aula e dos seus respetivos espaços o que
ajudou a realizar os exercícios nos sítios certos e na altura correta para a turma
evoluir. Por exemplo, como só tínhamos duas tabelas, uma parte da turma não
tinha acesso a estas, assim “simulei” uma tabela na baliza de futsal para que os
alunos tivessem um alvo. Como sabia previamente que o segundo espaço de
aula (G2) iria ficar livre às 09H50, parei o que a turma estava a fazer cinco
minutos antes desta hora, assim aproveitei para explicar e demonstrar o
exercício seguinte, sendo que o final desta explicação coincidiu com a saída da
outra turma do espaço G2, pelo que, coloquei imediatamente metade da turma
em cada espaço, perdendo assim o mínimo de tempo possível. Ainda referente
a isto, no final da aula ficamos apenas com um espaço inicial o que permitiu no
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pouco tempo que sobrou rever com os alunos aspetos importantes da aula como
o passe de peito e picado e o lançamento em apoio. Este tempo também serviu
para os alunos falarem das suas dificuldades. Penso que a estratégia de colocar
diferentes alunos a ajudar está a resultar nesta turma, os alunos aceitam bem
esta solução e a turma tem evoluído consideravelmente.”
Reflexão da aula n.º 2 e 3. Basquetebol. 9 de janeiro de 2019

4.3. Realização

A realização, é a fase onde o planeamento e as estratégias montadas
pelos professores são postos em prática. Tudo o que foi cuidadosamente
planificado é realizado, tendo essa planificação derivado da conceção de ensino
do professor.
A realização do EP foi um marco importante, já que permitiu melhorar a
minha construção enquanto profissional docente, nomeadamente ao nível da
minha intervenção no contexto de aula, quer a nível de feedbacks quer a nível
da linguagem corporal. Esta última revelou-se bastante importante, pois muitas
vezes uma imagem vale mais que mil palavras e os alunos encontravam muitas
vezes a solução na demonstração que viam.
Tentei ao longo do EP que todas as aulas fossem motivadoras, exigentes
e divertidas para os alunos, pois para mim isso é um passo importante no
empenho destes e no sucesso das suas aprendizagens.

4.3.1. Gestão, organização e controlo da aula

O contexto de aula é de extrema importância no processo de ensinoaprendizagem. Aqui, existem inúmeras situações que podem ocorrer e que
necessitam ser bem geridas, por forma a garantir que o clima de aula seja o mais
adequado à aquisição de novos conhecimentos e melhoria do desempenho
dos alunos e do professor.
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Na reunião de atribuição da turma residente, foi-me atribuída uma turma
do 11º ano. Na altura, os feedbacks que recebi foram que esta era empenhada
e bem-comportada e que seria a primeira vez que teria um Professor Estagiário.
Cabia-me a mim manter a turma no mesmo patamar em termos de
comportamento, e também manter o nível de ensino a que estes estavam
habituados.
Para que a turma pudesse atingir um patamar de excelência educativa,
achei importante estabelecer um conjunto de regras e rotinas a implementar
durante a aula. Ambas contribuíram para os alunos perceberem como iria
conduzir as aulas, não havendo espaço a comportamentos contrários.
“Aproveitei esta primeira aula para explicar aos alunos a importância de
estabelecer regras para todas as aulas ao longo do ano letivo. É de facto
importante perder algum tempo no início do ano letivo clarificando todos os
aspetos importantes para uma boa condução de aula. Não dizendo corremos o
risco de andar o ano todo a chamar a atenção para determinados aspetos.”
Futsal. Reflexão. 19 de setembro de 2018
Siedentop (1983, p. 67) refere que “a common assertion in the educational
literature is that discipline is inherent in good teaching; that is, if you teach well
you will have no discipline problems. The implication is that the right choice of
activity combined with the right teaching method will automatically produce
learners who behave well and try hard. (…). But this does not ensure that all
students will suddenly turn into eager learners. (…). Classroom management
skills are essential to good teaching.” Felizmente não existiram ao longo do ano
letivo problemas disciplinares. A turma teve um comportamento exemplar aula
após aula, levando a um bom ambiente e propicio à aprendizagem. Sabemos
que, “além de gestor da aula, o professor tem que ser um gestor de relações
pessoais e de conflitos, um gestor administrativo, um gestor de tarefas de
interação entre os vários elementos da comunidade escolar, e ainda gestor de
interação com a comunidade. O professor vê-se, assim, envolto numa
multiplicidade de tarefas às quais tem que ser capaz de dar resposta” (Silva,
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2009, p. 9). Sem dúvida que os professores podem retirar grandes vantagens se
tiverem uma boa relação com os seus alunos e se conseguirem gerir da melhor
forma todas as aulas.
“O ambiente desta aula atingiu um nível de excelência. O nível de
empenho dos alunos foi contagiante, o que levou esta aula a um outro nível. O
ambiente da aula é muito importante para conseguirmos fazer com que os
nossos alunos estejam motivados para aprender e se esforçar ao máximo.”
Ginástica acrobática. Reflexão. 05 de dezembro de 2018
Considerando que, “a gestão de erros exige, em primeiro lugar, uma
conceção correta do erro, na qual o erro é entendido como uma oportunidade,
como um desafio e não como uma ameaça” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 114),
optei, assim, pela utilização de estratégias facilitadoras ao ajustamento do
comportamento ao invés de posturas ou atitudes que pudessem ser alvo de
confronto.
Tentei, desde cedo, dar autonomia e responsabilidade aos alunos. Para
mim, isso é um dos aspetos que faz com que os alunos estejam motivados
durante as aulas. É importante que estes percebam que são parte integrante da
aula e não meros espectadores. Essa autonomia não surgiu na primeira aula,
pois é necessário haver um período de adaptação, quer dos alunos ao professor,
quer do professor aos alunos. É importante que eles saibam que o professor é o
responsável pela condução da aula e conquistem essa autonomia sendo
responsáveis, empenhados e educados. O professor tem de ter sempre em
atenção que os alunos aprendem uma habilidade com maior facilidade quando
compreendem o comportamento a ter. Assim, segundo Rink (2014), se os alunos
compreenderem a necessidade de terem um comportamento adequado à tarefa,
isso leva a que estes aprendam com maior facilidade. Tentei ao longo do ano
letivo que os alunos soubessem sempre a razão daquilo que lhes era pedido,
pois sabia que conseguiria retirar mais dos alunos se estes tivessem a perceção
que fazendo daquela maneira iriam ter mais sucesso.
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“Mais uma vez a turma esteve muito empenhada durante toda a aula. Foi
positivo ver que os alunos têm avançado muito nas diferentes coreografias. Noto
muito empenho de todos não só em fazer bem como em fazer melhor. Foi
importante estes perceberem ao longo das aulas a forma correta de fazer as
figuras, o que garantiu encadeamentos lógicos e figuras tecnicamente muito bem
feitas.”
Ginástica acrobática. Reflexão. 16 de dezembro de 2018

Controlar bem a turma é um fator preponderante para uma aprendizagem
de sucesso. Havendo um bom controlo da turma, as regras e as rotinas são mais
facilmente cumpridas, havendo assim menos tempo desperdiçado em tarefas de
gestão e, consequentemente, mais tempo de atividade durante a parte
fundamental da aula. Este foi sem dúvida um ponto chave no sucesso das aulas
e um princípio que usei desde o primeiro dia.
“Tem sido importante ao longo das unidades didáticas, atribuir tarefas e
níveis de responsabilidade aos alunos. Em Voleibol não tem sido diferente, tenho
aproveitado as alunas que praticam a modalidade, verifico que estas se sentem
muito valorizadas por estarem a ajudar os seus colegas a evoluir. Nesta aula vi
o prazer destas ao darem bons feedbacks aos seus colegas e também nas suas
reações de alegria sempre que estes conseguiam fazer bem. A relação de
entreajuda que tenho visto ao longo do ano, ganha assim uma importância
fulcral, ultrapassando o significado daquilo que é uma simples aula de uma aula
onde se incorporam os valores principais do desporto, como a cooperação e o
espírito de equipa.”
Voleibol. Reflexão. 03 de maio de 2019

Com a ajuda dos meus colegas de NE e com a ajuda do PC, consegui
aperfeiçoar a minha forma de gerir e controlar a turma, fazendo com que
atualmente me sinta preparado para lecionar em qualquer contexto educativo.
Um aspeto fundamental que o PC nos transmitiu desde o primeiro dia foi a
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importância de saber encontrar respostas e não as receber sem qualquer
esforço.

4.3.2. Instrução
“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), sendo, usualmente,
referida como a “chave” da estruturação e modificação das situações de
aprendizagem, no sentido de proporcionar a própria aprendizagem (Silverman,
1994). Dela fazem parte todos os comportamentos, verbais ou não-verbais (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).
A instrução é, portanto, a forma como o professor comunica com os
alunos, através de comportamentos verbais ou não-verbais. Com isso, o
professor pretende transmitir informação preciosa que leve o aluno a atingir o
objetivo da aprendizagem. “Não é, no entanto, fácil destacar as variáveis que
afetam o processamento de informação, tendo em conta as diferentes situações
de comunicação. Por exemplo, não se sabe, exatamente, que informação é mais
facilmente retida e compreendida, mais facilmente esquecida, ou não
adequadamente interpretada, e quais os fatores que determinam essa retenção”
(Rosado & Mesquita, 2011, p. 71).
É imperativo que a instrução seja o mais clara possível, pois uma grande
quantidade de informação poderá ser superior áquilo que o aluno consegue reter.
Assim, o uso de palavras e expressões chave torna-se uma estratégia importante
para chegar aos alunos. Deste modo, “a eficácia do processo de ensinoaprendizagem depende da capacidade de conciliar o conhecimento específico
com as estratégias de ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação
dos conteúdos” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 74-75). Para Ferreira (2013, p.
135) o “essencial também passa pela clareza da sequência de informação
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apresentada.”
“Através da minha colocação no espaço de aula verifiquei que as 4
equipas estavam a realizar corretamente o exercício. Contudo, após essa
observação fui equipa a equipa, de modo a observar e dar um feedback corretivo
ou apreciativo. Esta ida a cada equipa também me permitiu incentivar os alunos,
motivando-os a fazer mais e melhor. A motivação dos alunos é fulcral para o seu
empenhamento na aula.”
Futsal. Reflexão. 31 de outubro de 2018
“Segundo Rink (1993), no decorrer da organização e materialização do
processo de instrução, existe necessidade de concretizar determinadas funções:
a identificação dos objetivos a atingir; a planificação das tarefas, consentânea
com os objetivos considerados; a apresentação eficaz das tarefas, que forneça
ao aluno uma ideia clara sobre o que deve fazer, alicerçada na motivação
necessária para tal; a organização e gestão do envolvimento de aprendizagens
concorrentes do incremento da motivação dos alunos para a prática das tarefas;
a monitorização do envolvimento de forma a proporcionar ao aluno ou atleta
feedback relacionado com a sua performance no cumprimento de tarefas; o
desenvolvimento do conteúdo, através da modificação da estrutura da tarefa,
baseado na resposta do aluno durante a sua realização e a avaliação da eficácia
do processo de instrução” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 75-76)
O PDA é um suporte muito importante na organização da instrução. Ao
definirmos o objetivo geral da aula, iremos ter a informação para a instrução
inicial dos alunos, enquanto que os objetivos específicos de cada exercício
permitem ao professor organizar as palavras-chave a dar aos alunos. É
importante que, ao intervir junto de um aluno ou junto da turma, o professor dê
um estímulo motivacional na sua intervenção. O PDA também permite ao
professor organizar antecipadamente as demonstrações que irá fazer nessa
aula. A demonstração é um estímulo poderoso para os alunos, pois estes
conseguem reter mais depressa a informação verbal se esta for acompanhada
de informação visual.
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Todas estas estratégias perdem efeito se os alunos não estiverem
recetivos a ouvir. Assim, cabe ao professor cativar e persuadir os alunos a ouvir,
caso contrário a informação passa a ser uma via de um sentido. Assim, “(...) não
importa apenas que o aluno ou atleta esteja atento e receba informação em boas
condições; não importa, também, unicamente, que compreenda a informação e
a retenha; é preciso que a aceite, que seja persuadido, que adira efetivamente
às atividades propostas” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 73).
Ao longo do ano letivo preparei-me o melhor possível para cada aula, o
que me possibilitou ter uma bagagem muito grande de informação. Essa
preparação foi de extrema importância, pois permitiu-me conquistar os alunos
logo desde início. No início, estes tentaram testar os meus conhecimentos, mas
essa preparação permitiu-me responder corretamente e fazer com que os alunos
percebessem que tinham pela frente alguém que sabia o que estava a fazer e
que os iria ajudar a crescer. Isso foi o primeiro passo para estabelecer um canal
de comunicação de dois sentidos, onde os alunos tinham gosto e atenção em
ouvir o que tinha para lhes dizer. Dessa forma, vemos que “(...) a clareza da
informação e o fornecimento de feedback apropriado foram descritos como
essenciais na eficácia do ensino” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 74)

4.3.2.1.

Momentos Instrucionais

É vital que se faça uma gestão eficaz do uso dos momentos instrucionais.
“Quando, nos contextos de ensino e treino, se prende comunicar informação
substantiva, recorre-se, frequentemente, ao termo “instrução”” (Rosado &
Mesquita, 2011, p. 73). Dessa forma, usei a instrução ao longo do processo
ensino-aprendizagem, antes, durante e após as aulas, contudo utilizei mais
vezes durante e após as aulas. “Nas situações de instrução, a informação é
emitida usualmente em referência a três momentos: (1) antes da prática,
recorrendo a preleções, apresentação de tarefas, explicações e demonstrações;
(2) durante a prática, através da emissão de feedbacks; (3) após a prática, pela
análise referenciada à prática desenvolvida” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 74).
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Geralmente, na minha instrução inicial falava aos alunos sobre alguns
pormenores da aula anterior, dessa forma conseguia ter uma perceção do que
os alunos tinham assimilado. “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 & Mesquita,
2011, p. 77). Durante a totalidade da aula, tentava ao máximo emitir feedbacks
de qualidade. Para mim é mais importante a qualidade do feedback do que a
quantidade, pois dar aos alunos demasiados feedbacks sem qualquer qualidade
e objetivo leva a que estes percam a sua importância. Usei, assim, o feedback
individual como a principal “arma” na alteração de um determinado
comportamento motor de um aluno. Contudo, nos casos em que achei
necessário, parava a aula para que o feedback fosse para a turma toda. Rosado
e Mesquita (2011, p. 90) referem que “os feedbacks dirigidos ao grupo
constituem, também, uma forma de modelação de comportamentos, isto é, de
utilizar o comportamento de um indivíduo como exemplo para outros imitarem”.
Na parte final da aula, fazia sempre uma reflexão com os alunos. Nesta parte
falava sobre o que tinha corrido bem e não tão bem. Dava sempre a palavra aos
alunos para ouvir as dificuldades tinham sentido, bem como outras informações
importantes que tivessem sobre a aula. Após isso, falava sempre sobre o que
iríamos trabalhar na aula seguinte. “Siedentop (1991) refere, (...), a necessidade
de rever os aspetos de maior importância, de reformular aspetos essenciais, de
fornecer feedback coletivo e de motivar para a próxima sessão.” (Rosado &
Mesquita, 2011, p. 92).
“Ao realizar o balanço final da aula, muitos alunos mostraram um grande
contentamento com a mesma. Isso deixou-me satisfeito, pois estes na
apresentação tinham demonstrado algumas reservas em relação às aulas de
Ginástica. Nesse dia uma aluna disse que não gostava de ginástica, e hoje no
final da aula disse-me que tinha gostado muito da aula e que a tinha feito gostar
de ginástica. Estes momentos são realmente importantes.”
Ginástica acrobática. Reflexão. 14 de novembro de 2018
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A organização dos momentos de instrução levou à criação de rotinas na
turma. Por exemplo, na transição entre exercícios, os alunos sabiam que a
instrução seria feita no centro do espaço de aula com estes dispostos em meio
círculo à minha frente. Isso permitia ter um maior espaço para demonstrar o
exercício e também que estes ficassem automaticamente à minha frente e em
meia lua. Este é um momento vital, pois uma má interpretação dos alunos, quer
da informação, quer da demonstração, poderia levar a que estes não atingissem
o objetivo pretendido para o exercício. “A forma como a instrução é realizada
interfere na interpretação que os alunos fazem das tarefas, o que influencia a
realização das mesmas. Muitas vezes, a configuração que as tarefas assumem
afasta-se, apreciavelmente, dos propósitos iniciais e do conteúdo informativo
veiculado no momento da sua apresentação” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 80).
“Reuni os alunos no centro do espaço de aula aquando da transição entre
exercícios. Desta vez não iniciei de imediato a explicação do exercício seguinte,
pois optei por falar da importância do trabalho de pares que estava a ser feito
até esse momento. A entreajuda que tenho visto é muito importante na relação
dos alunos e na melhoria da aula. Após isso expliquei o exercício de passe e
corte. Como este exercício era a progressão final (introdução dos defesas), optei
por demonstrar várias vezes até se dissiparem todas as dúvidas.”
Basquetebol. Reflexão. 18 de janeiro de 2018

4.3.2.2.

Exposição

Ao longo do ano letivo, recorri à exposição de conteúdos de forma a que
a turma nunca perdesse o foco nas informações que lhes estava a transmitir.
Assim, tentei gerir o tempo de preleção o melhor possível, por forma a não tornar
uma informação importante em algo massudo. Ferreira (2013, p. 135) vai ao
encontro desta ideia quando nos diz que a “exposição não deve ser demasiado
longa, porque para além de consumir muito tempo, despista a atenção dos
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alunos.” Existiram situações em que falei mais tempo e outras em que falei
menos, dependendo da importância da informação que transmitia aos alunos
sobre um determinado conteúdo, mas fi-lo sempre com o cuidado de manter a
concentração destes. Para Rosado e Mesquita (2011, p. 94), 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.”
Ainda de acordo com os mesmos autores, conclui-se que “o rigor e a adequação
do conteúdo informativo transmitido é decisivo para a focalização da atenção e
para a imagem mental que o praticante constrói acerca dos movimentos” (2011,
p. 94). Por isso, tentei sempre recorrer a preleções com informação coerente e
concisa, com o objetivo de manter os alunos atentos ao que transmitia.
“Os alunos entenderam bem a explicação do exercício e quais os seus
objetivos. No final da explicação perguntei se tinham surgido dúvidas, como faço
habitualmente. Todos indicaram não ter dúvidas, mas mesmo assim, pedi a um
aluno que explicasse novamente o exercício. Foi congratulante perceber que
este explicou muito bem o que demonstrou a eficácia de uma explicação sucinta,
mas objetiva. O exercício teve o sucesso esperado, tendo os alunos aprendido
e cumprido o que lhes tinha sido pedido.”
Futsal. Reflexão. 24 de outubro de 2018
Tentei que as minhas preleções ao longo do ano fossem facilmente
compreendidas pelos alunos. É importante que estes entendam o que é pedido,
como fazer e o resultado esperado, mas é igualmente relevante que estes
percebam o porquê de exercitarem determinado conteúdo. Os alunos desta
turma são naturalmente curiosos e sedentos de aprendizagem, pelo que era
importante mantê-los dentro do processo da sua aprendizagem. Usei muitas
vezes, durante ou no final da preleção, o questionamento. Para mim, esta
ferramenta é extremamente importante, pois permitiu-me conversas interativas
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e não a realização de monólogos. Possibilitou-me, também, saber se o aluno “A”
ou “B” entendeu o que pedia e permitiu-me muitas vezes perceber e esclarecer
dúvidas que muitas vezes os alunos não colocam por vergonha ou medo de falar.
Apesar disso, usei esta estratégia com cuidado, pois é necessário perceber se
podemos expor ou não determinado(a) aluno(a).
Para Rosado e Mesquita (2011, pp. 94-95), devemos iniciar a exposição
“indicando alguns elementos ou casos particulares que sugerem os aspetos
fundamentais do assunto, fazendo apelo à experiência, aos conhecimentos, às
expectativas e opiniões dos praticantes, informando sobre casos representativos
dos conceitos a desenvolver, para estimular a sua atenção e facilitar a
compreensão dos conceitos envolvidos, explicando, de seguida, esses assuntos,
definindo os conceitos, as regras, os princípios, isto é, generalizando a partir da
experiência concreta dos alunos ou atletas. Num terceiro momento, é desejável
apresentar,

novamente,

exemplos

que

ilustrem

esses

conceitos

ou

procedimentos, retirando-os da experiência comum dos praticantes e
sublinhando o seu interesse e a sua aplicabilidade. Finalmente, terminar a
preleção com uma breve síntese dos aspetos mais importantes a reter ou a
aplicar, permitindo, após a exposição, um tempo para que se possam clarificar
eventuais dúvidas.”
“No ensino das fintas comecei pela finta de arranque. Assim, iniciei a
explicação relembrando os alunos que na aula anterior tinham trabalhado esta
finta sem bola, com o objetivo de criarem uma linha de passe ou espaço para
cortar para o cesto. Neste momento quis perceber o que os alunos tinham
percebido e interiorizado deste conteúdo, assim pedi a um aluno (praticante de
basquetebol federado) que exemplificasse com alguns erros, para que os
restantes pudessem dizer o que estava errado e qual a forma correta. Foi bom
verificar que os alunos que respondiam às perguntas o faziam bem e isso
permitia também que os restantes esclarecessem algumas dúvidas. Foi
igualmente importante estes questionarem o objetivo desta finta e quando a
realizar, pois essa compreensão levou a uma maior motivação destes em
aprender e a realizar bem. Após isso, exercitamos esta finta que no geral correu
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muitíssimo bem, onde não só verifiquei que os alunos perceberam a forma
correta de a fazer, mas também o objetivo da mesma. É preciso especial cuidado
ao explicar um exercício colocando questões aos alunos. Alguns alunos podem
não gostar de se sentir expostos tendo receio de dizer algo errado. Tenho usado
esta estratégia porque, a turma tem-me dado garantias para o poder fazer,
contudo sei que nem todas as turmas e nem todos os alunos aceitam esta
situação.”
Basquetebol. Reflexão. 25 de janeiro de 2019

Em suma, as minhas exposições foram, preferencialmente, sucintas,
muito focadas no objetivo, informativas e acima de tudo de forma a que os alunos
também participassem. Tentei ao máximo que estes não saíssem destes
momentos com dúvidas, pois isso significaria que estes tivessem mais
dificuldades em ter sucesso. Nem sempre o consegui e muitas vezes tive de
voltar a explicar. Mas o importante é que os alunos soubessem que, se fosse
precisa nova explicação, eu estava presente para esclarecer e os levar ao
sucesso. Um aluno quando sabe que o professor se interessa está sempre mais
motivado para aprender.

4.3.2.3.

Demonstração

A demonstração foi uma ferramenta muita usada por mim ao longo do ano
letivo. É importante criar nos alunos uma imagem visual daquilo que era
pretendido para determinada habilidade, levando posteriormente a que estes
percebessem com mais facilidade o que era uma execução bem feita de uma
habilidade. A demonstração manifesta-se pela “apresentação do modelo de
movimento pretendido, permitindo diminuir o tempo de prática necessário para
atingir determinado nível de performance em relação à prática efetuada na
ausência da utilização prévia desta estratégia de apresentação” (Rosado &
Mesquita, 2011, p. 96).
Na explicação de uma nova habilidade (técnica ou tática), a demonstração
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era uma ferramenta poderosa que usava, pois era vital os alunos verem o
conteúdo novo que iam aprender. Contudo, era também importante na
explicação de exercícios posteriores de habilidades já aprendidas. Rosado e
Mesquita (2011, p. 96) dizem que os “praticantes que usufruíam de explicações
verbais e demonstrações completas, acompanhadas de palavras-chave, foram
mais eficazes na execução de uma habilidade, apresentaram melhores
características técnicas de execução e recordavam-se melhor da informação
recebida.” A demonstração, aliada a palavras-chave, tornou as explicações
muito mais acessíveis para o sucesso na prática dos alunos, em relação a
explicações sem demonstração. De acordo com os mesmos autores (2011, p.
96) “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.”
“O segundo exercício foi feito propositadamente sem demonstração. Uma
vez que tenho vindo a ver a evolução da turma na componente de autonomia,
decidi fazer um exercício sem o demonstrar pois queria verificar como a turma
resolvia o problema de intercetar a bola defendendo ao mesmo tempo cone
trabalhando em conjunto. Tal como expliquei no final da aula aos alunos, uma
modalidade coletiva não é só ter habilidades técnicas é também importante que
os alunos falem entre si em prol de se ajudarem e evoluírem. O exercício
começou com muita dificuldade, mas com os feedbacks que fui dando os alunos
foram conseguindo perceber e resolver o exercício.
A não demonstração foi algo planeado. Quis criar com isso, uma
dificuldade acrescida nos alunos por não terem o estímulo visual e observar
como estes resolviam a situação. Isso permitiu-me perceber que apesar destes
terem atingido o sucesso, o tempo que demoraram a chegar lá foi superior ao
normal (com demonstração).”
Futsal. Reflexão. 12 de outubro de 2019

Enquanto profissional docente, sei que é importante uma boa
demonstração para que a informação chegue corretamente aos alunos. Assim,
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fui adequando diversas estratégias às demonstrações a fazer, nomeadamente
ser eu a fazê-la ou os alunos a fazer. Nesta medida, todas as demonstrações
planeadas para as aulas eram praticadas previamente em casa ou na escola
junto com meu colega de NE, para que nada corresse mal perante os alunos.
Assim, “a demonstração deve ser planeada, devendo o seu executante ser um
bom modelo (tal não significa ser um grande executante, mas alguém que possa
dar uma ideia global das componentes críticas da tarefa motora ou da técnica
em causa)” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 97). Os mesmos autores (2011, p. 97)
afirmam que, “relativamente ao modelo de demonstração a privilegiar, subsistem
dúvidas acerca do que revela ser mais eficaz”. Dessa forma, fui adequando as
estratégias de demonstração às necessidades da modalidade a lecionar.
Globalmente privilegiei a demonstração através dos alunos, ou em conjunto
comigo.
Colocar os alunos a demonstrar foi um tremendo sucesso. Sobre isto,
Ferreira (2013, p. 135) diz que se o EE não conseguir demonstrar, então deve
deixar “que sejam os alunos a fazê-lo, desde que estes não apresentem muitas
dificuldades, evitando assim, algum constrangimento ou vulnerabilidade.” Em
primeiro lugar, os alunos que demonstravam gostavam de saber que contribuíam
para o desenvolvimento da aula. Isso levava a um maior envolvimento destes na
tarefa após desempenharem essa função e sentirem a responsabilidade de fazer
bem perante a turma. Em segundo lugar, para os outros alunos era um estímulo
positivo, pois saberem que os colegas foram capazes motivava-os a
empenharem-se na realização da mesma, pois sabiam que podiam ter o mesmo
sucesso. Ao longo do ano letivo chamei todos os alunos a demonstrar, dando
confiança a quem não a tinha. Os alunos que tinham mais dificuldade
demonstravam comigo, já os que estavam inseridos na modalidade por serem
praticantes demonstravam sozinhos ou a pares. Para Rosado e Mesquita (2011,
p. 98) a demonstração deve ser, sempre que possível, realizada pelos
praticantes “pelo seu efeito de modelação comportamental (gratificação do
praticante escolhido, criação de um clima relacional positivo de imitação)”.
Um dos pontos chave da demonstração era a sua realização com ou sem
bola, volante ou raquete. Na maioria das vezes, o uso destes implicava o foco
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de atenção dos alunos no objeto e não no gesto técnico em si. Assim, a primeira
demonstração era feita sem recurso ao objeto de jogo, sendo este introduzido
após a compreensão do movimento padrão por parte dos alunos.
“Nesta aula usei a demonstração sem volante. Isso permitiu que os alunos
observassem os movimentos técnicos do batimento, em vez de se focarem no
volante, ou se o colega falha o batimento durante a demonstração. Será uma
estratégia a usar em aulas futuras. Na sequência, os alunos tinham de dizer os
nomes dos batimentos que estavam a fazer e que compunham a sequência. Isto
permitiu não só memorizarem a sequência como associarem o nome ao
batimento.”
Badminton. Reflexão. 20 de fevereiro de 2019

4.3.2.4.

Palavras chave e linguagem corporal

O recurso a palavras chave e à linguagem corporal é uma estratégia
instrucional importantíssima. Como treinador de Polo Aquático, aprendi que as
minha atletas chegavam mais depressa ao que eu pretendia quanto mais
objetivo eu fosse com elas. Muitas vezes nem precisava falar com elas, pois um
gesto meu dizia tudo o que queria e elas compreendiam. Assim, aproveitei a
minha experiência pessoal para fazer o transfere dessa estratégia para a escola,
sabendo que ao fazê-lo iria conseguir que os meus alunos percebessem mais
rapidamente aquilo que era pretendido para terem sucesso e evoluírem. Assim,
“palavras-chave são conceitos que incluem, a maior parte das vezes, apenas
uma ou duas palavras, com a finalidade de focar a atenção sobre aspetos críticos
da tarefa” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 99)

Na parte fundamental da aula iniciei relembrando o serviço longo. Tal
como tenho feito ao longo do ano letivo, usei palavras chave para explicar as
componentes mais importantes do serviço. Isso permitiu-me focar os alunos nos
aspetos mais importantes da realização desta habilidade. Caso não usasse esta
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estratégia a probabilidade de os alunos dispersarem era maior. Este exercício
era realizado em duplas sendo que o segundo elemento recebia o volante com
as mãos e executava o Clear sem raquete. Como o serviço realizado era o longo
e os alunos estavam a meio do campo isto permitiu também trabalhar os
deslocamentos e o retorno à posição base.”
Badminton. Reflexão. 27 de fevereiro de 2019

Em suma, as palavras chave encontram-se ligadas às componentes
críticas de cada exercício planeado. Em todos os PDA que criei colocava as
palavras chave de cada habilidade a lecionar na aula, tal e qual iria dizer aos
alunos durante a aula. Isso permitia-me relembrar rapidamente aos alunos dos
aspetos mais importantes a realizarem. Este padrão de planeamento permitiume uma gestão eficaz do tempo de instrução e nos feedbacks a transmitir, pois
sabia antecipadamente o que dizer e como dizer para os alunos assimilarem e
aprenderem. Podemos então dizer que “...na determinação de palavras-chave,
vários pressupostos devem ser tidos em linha de conta, entre os quais se
destacam as características das habilidades motoras, a natureza da tarefa e o
nível de desempenho dos praticantes” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 99).
“A construção dos planos de aula tem-me ajudado muito na comunicação
por palavras chave com os alunos. Nesta unidade didática parte do sucesso
destes vem da rápida correção das figuras. É importante que use expressões
sucintas, claras e objetivas de modo a que estes percebam rapidamente o que
fazer e como fazer. Para chegar depressa aos alunos é preciso continuar a
preparar bem as aulas quer a nível de exercícios quer a nível do que dizer aos
alunos.”
Ginástica acrobática. Reflexão. 21 de novembro de 2018

A comunicação não-verbal é também um recurso poderoso que o
professor deve ter para chegar aos alunos de forma clara e objetiva. Para
Rosado e Mesquita (2011, p. 73) o professor deve dar “particular atenção (…) à
paralinguagem (volume de voz, ressonância, articulação, entoação) e, de uma
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maneira geral, aos aspetos não-verbais da comunicação (contato visual,
expressões faciais, entusiasmo do professor), bem como a congruência entre
mensagens verbais e não-verbais”.
A utilização deste recurso permite abrilhantar as palavras que dizemos
aos alunos com gestos e expressões, o que desperta a atenção nos alunos e
cativa-os para o que estamos a dizer. Este foi um dos muitos e bons conselhos
que o PC me deu. No início, usava pouco a expressão corporal para chegar aos
alunos, dependendo exclusivamente da voz para chegar a estes. Apesar de ter
sucesso apenas com a minha voz, tornei um objetivo pessoal melhorar esta
minha caraterística, pois sabia que o conselho que o PC me tinha dado era válido
e me iria tornar um melhor professor. Com o tempo fui melhorando, aprendi muito
com as aulas que observei do PC e também do meu colega de NE e replicava
nas aulas. Cedo percebi que à medida que comunicava com os alunos através
das mãos, braços, pernas, pés, olhos e com todo o meu corpo, a necessidade
de esforçar a voz era menor.
Ao melhorar estas componentes do processo instrucional, melhorei
também a forma como a informação chegava aos meus alunos e,
consequentemente, o sucesso destes aumentava. As expressões e emoções
tornaram-se naturais à medida que a minha relação com os alunos crescia e isso
trouxe benefícios a ambas as partes. Recorrer a palavras-chave e à linguagem
corporal, foram estratégias importantes para retirar dos alunos o máximo de
empenho possível. Aprendi que a maneira de me expressar acabava por
influenciar a atitude dos meus alunos, quer a nível do empenho, quer a nível
motivacional. Assim, se num dia aparecia muito cansado e dava uma aula com
poucos feedbacks e pouco movimento, tornava a postura dos alunos mais
relaxada e com menos empenho. Já num dia em que apresentava uma postura
dinâmica e interventiva, levava a um empenho exponencial da turma. Também
aprendi que um sorriso, um cumprimento ou até mesmo um simples bater de
palmas no momento certo era um motivo de orgulho para o aluno e levava-o a
um outro nível de empenho.
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4.3.2.5.

Feedback Pedagógico

O feedback pedagógico é provavelmente o recurso mais valioso que um
docente tem dentro da sua bagagem. Com ele, o docente tenta modificar a
resposta motora de um aluno durante a aquisição de uma determinada
habilidade. “O conceito de feedback pedagógico é definido como um
comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta,
tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização
de uma habilidade (Rosado & Mesquita, 2011, p. 82).
Para mim, o feedback não serve apenas para corrigir e tentar modificar a
resposta do aluno em determinada habilidade. Assim, ao longo do ano letivo,
recorri bastantes vezes ao feedback para provocar nos alunos um maior foco na
tarefa. Falei muitas vezes com eles por forma a motivá-los e a encorajá-los no
desempenho das tarefas da aula. Esta atitude levava a que os alunos estivessem
mais comprometidos e envolvidos nas suas ações. Tentei, assim, que os meus
feedbacks ao longo da aula tivessem sempre um propósito, pois sabia que não
iriam ter o mesmo efeito caso não existisse qualquer motivo ou razão. A própria
investigação “(...) evidencia que o feedback não constitui um comportamento de
instrução indispensável para a ocorrência de aprendizagem. A sua pertinência
reside na possibilidade de apoiar o praticante na realização das tarefas, a nível
da interpretação propriocetiva dos movimentos executados, e nos modelos de
referência que lhe proporciona para a comparação da resposta motora obtida
com a desejada (Lee et al., 1994). As informações apropriadas conduzem o
praticante à resposta correta, criando progressivamente condições para que a
performance permaneça mesmo na ausência dessas informações” (Rosado &
Mesquita, 2011, p. 86)
O feedback pedagógico não é uma ação instantânea. Tentei ao longo de
todas as aulas respeitar o seu ciclo, contudo isso nem sempre aconteceu.
“Nesta aula detetei um erro grave após algumas correções feitas ao grupo
1. O feedback transmitido ao grupo foi o correto, contudo cometi o erro de não
reforçar as correções, ou seja, não terminei o seu ciclo. Como tal após o
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feedback inicial observei as mudanças na figura em causa, mas como tive de
ajudar o grupo 3 falhei na indicação de novo feedback. É importante estar atento
ao ciclo do feedback. Este foi um erro que não irei voltar a fazer”.
Ginástica acrobática. Reflexão. 16 de novembro de 2018

Assim, o ciclo do feedback é constituído por quatro etapas de igual
importância. A primeira é a observação e identificação do erro na prestação do
aluno ou turma, a seguinte é a tomada de decisão onde o professor decide se
emite ou não o feedback. A terceira etapa indica-nos que o professor deve
observar as mudanças no comportamento motor e analisar uma nova tentativa
de realização do gesto. A última etapa consiste na ocorrência de novo feedback,
onde o professor revela o resultado das modificações, sejam eles positivos ou
não. Ainda nesta temática, Ferreira (2013, p. 136) diz-nos que o feedback
pedagógico “deve ser oportuno e referenciado às componentes criticas da tarefa,
e que é essencial que feches o seu ciclo, de modo a verificares se este teve o
efeito desejado.”
Dar bons feedbacks aos alunos deve ser um dos principais objetivos dos
professores. Como tal, eu não sou diferente. Pensando nisso, preparava o
melhor possível as aulas a lecionar, fazendo-o com o meu colega de NE. Esse
trabalho a pares foi precioso, pois permitiu-me perspetivar muitas situações
passíveis de ocorrer ao longo de uma aula e, em conjunto, estudávamos as
melhores formas de as resolver. Este trabalho a pares foi algo que o PC nos
incutiu desde o primeiro dia que esteve connosco e, nesta situação concreta, fez
com que melhorasse a minha capacidade de observar e reconhecer um erro.
Rosado e Mesquita (2011, p. 83) referem que, “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”.
“A ginástica acrobática é uma modalidade na qual devo desenvolver o
meu conhecimento. Uma boa preparação e muito estudo será importante para
garantir aprendizagens de sucesso para os meus alunos. Assim, tenho-me
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preparado em conjunto com o meu colega de estágio. O trabalho de pares é vital
para o processo de ensino, pois permite uma troca constante de ideias que levam
ao nosso crescimento. Dessa forma, é importante não só um bom conhecimento
de conteúdo, mas um bom conhecimento de conteúdo pedagógico. A turma está
bem lançada e irá crescer bastante”.
Ginástica acrobática. Reflexão. 7 de novembro de 2018

Ao longo das aulas ocorrem várias situações de aprendizagem e, por isso,
a observação ganha uma importância extrema, sendo sem dúvida a solução para
a emissão de um feedback. Se o professor não estiver bem preparado, irá falhar
na observação do erro e, como tal, isso irá impedi-lo de atribuir o devido feedback
na altura certa.
“Estes dias foram de trabalho e observação de aulas, como não dou aulas
à terça feira aproveito para ver com atenção as aulas dos meus colegas e do
professor cooperante. Tenho aprendido muito com eles e com os alunos deles.
A observação tem sido para mim um ponto importante no meu crescimento, pois
há sempre algo que se aprende na forma como todos eles lidam com as
situações a que são submetidos, os feedbacks que dão em determinada situação
ou até quando valorizam a resposta de um aluno”.
Futsal. Reflexão. 19 de outubro de 2018

Esta análise contínua das aulas permitiu-me melhorar a forma como
observava a minha própria aula e possibilitou também uma melhor gestão da
quantidade e qualidade da emissão do feedback pedagógico. “A distribuição de
feedbacks deverá, também, ser cuidada: parece necessário procurar intervir
equilibradamente sobre a totalidade dos alunos, procurando igualmente
perceber o efeito de correções anteriores sobre as novas execuções” (Rosado &
Mesquita, 2011, p. 90).
Podemos ainda referir que usei várias estratégias de feedback ao longo
do ano letivo. É importante perceber que devemos diferenciar a emissão dos
feedbacks consoante o nível de desempenho dos alunos e a sua respetiva fase
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de aprendizagem. “De acordo com o nível de desempenho do praticante e a fase
de aprendizagem das habilidades técnicas em que se encontra, as estratégias
de emissão de feedback devem ser diferenciadas (Mesquita, 1998). Assim, para
os praticantes que se encontram na primeira fase de aprendizagem, o feedback
emitido pelo agente de ensino revela-se o mais eficaz. Tal constatação deve-se
ao facto de, nesta fase, os praticantes não serem capazes de distinguir a
informação propriocetiva como forma de avaliação da sua própria execução
(Arnold, 1981)” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 91).
O feedback é claramente uma estratégia importantíssima em contexto de
aula, sendo que devemos gerir corretamente as suas variáveis, sendo elas, a
relação com a informação, a pertinência, a direção, os ciclos, a frequência e a
especificidade, por forma a poder aplicá-lo de forma claramente positiva,
motivando os alunos a quererem atingir o sucesso e a se superarem.

4.3.2.6.

Questionamento

O questionamento faz parte do processo de instrução, abrindo uma via de
comunicação entre o professor e os alunos, podendo ser usado em questões de
controlo, questões que permitam os alunos desenvolver o seu raciocínio
cognitivo e até permite que o professor se certifique que a informação que
transmitiu chegou aos alunos. Assim, “O questionamento dos alunos é um dos
métodos verbais mais utilizados pelos professores, sendo a interrogação dos
alunos, como método de ensino, tão velha como a própria instrução; constitui,
por exemplo, a base do método de ensino desenvolvido por Sócrates (século V
a.C.) – a maiêutica” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 100). Este é um método que
permite ao professor levar os seus alunos à descoberta guiada, permite
igualmente uma relação pedagógica entre professor e alunos e também fazer
com que o aluno se sinta integrado no seu processo de aprendizagem. Por isso,
“a sua utilização torna-se crucial em modelos de ensino envolvendo maior
interação professor-aluno (ex.: aprendizagem cooperativa ou ensino por pares)
ou claramente centrados nos alunos/ atletas” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 101).
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Durante todo o ano letivo, o questionamento foi parte integrante das
minhas aulas. Usei este método com cuidado, mas sempre com o objetivo de
levar os alunos a refletir sobre o conteúdo abordado naquele momento da aula.
Em vez de lhes dar as respostas para as dúvidas que iam tendo, optei sempre
por guiá-los até estes descobrirem a resposta. A descoberta guiada foi uma
estratégia que me trouxe muitos e bons resultados. O questionamento também
permitiu que a minha relação com os alunos crescesse, uma vez que foram
muitas as situações em que estes conversavam comigo sobre temas mais
pessoais.
“No ensino das fintas comecei pela finta de arranque. Assim, iniciei a
explicação relembrando os alunos que na aula anterior tinham trabalhado esta
finta sem bola, com o objetivo de criarem uma linha de passe ou espaço para
cortar para o cesto. Neste momento quis perceber o que os alunos tinham
percebido e interiorizado deste conteúdo, assim pedi a um aluno (praticante de
basquetebol federado) que exemplificasse com alguns erros, para que os
restantes pudessem dizer o que estava errado e qual a forma correta. Foi bom
verificar que os alunos que respondiam às perguntas o faziam bem e isso
permitia também que os restantes esclarecessem algumas dúvidas. Foi
igualmente importante estes questionarem o objetivo desta finta e quando a
realizar, pois essa compreensão levou a uma maior motivação destes em
aprender e a realizar bem. Após isso, exercitamos esta finta que no geral correu
muitíssimo bem, onde não só verifiquei que os alunos perceberam a forma
correta de a fazer, mas também o objetivo da mesma. É preciso especial cuidado
ao explicar um exercício colocando questões aos alunos. Alguns alunos podem
não gostar de se sentir expostos tendo receio de dizer algo errado. Tenho usado
esta estratégia porque, a turma tem-me dado garantias para o poder fazer,
contudo sei que nem todas as turmas e nem todos os alunos aceitam esta
situação”.
Reflexão aula nº 10. Basquetebol. 25 janeiro de 2019

Outro ponto positivo no uso desta estratégia, foi dar-me uma perceção
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real do conhecimento dos alunos nas diferentes unidades didáticas. Estes
acabavam por estar mais atentos às explicações uma vez que sabiam que a
qualquer momento um deles poderia ser questionado sobre a matéria.
Concluindo, “o questionamento pode ser uma estratégia instrucional
decisiva para o desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu crescimento
pessoal, para o crescimento do grupo de trabalho, na medida em que lhes
permite problematizar as situações e contextos, orientar-se por objetivos,
implicar-se do ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens” (Rosado &
Mesquita, 2011, p. 109).

4.3.3. Modelos de ensino

É importante que o processo de ensino-aprendizagem seja bem
estruturado e sustentado por bases sólidas, que garantam ao docente uma
atuação de sucesso. É após cuidada análise que o docente seleciona as
ferramentas que o acompanharão ao longo do processo pedagógico,
possibilitando assim aprendizagens de excelência aos seus alunos.
Os modelos instrucionais ganham assim uma importância vital, cabendo
ao docente selecionar aquele que melhor se adequa ao contexto em que o
processo de ensino-aprendizagem se irá desenrolar. Para Siedentop (1983) é
importante que este tenha em consideração as suas preferências e aptidões,
as caraterísticas dos alunos e o conteúdo a lecionar. Já Mesquita e Graça
(2011, pp. 45-46), dizem-nos que entre “os modelos de instrução mais
centrados na direção do professor e modelos que concedem mais espaço à
descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio entre as
necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitar a autonomia,
de modo a criar condições favoráveis para uma vinculação duradoura à prática
desportiva.”
A implementação de um determinado modelo deve ser bem pensada e
organizada de maneira a que o professor consiga levar os alunos ao sucesso,
sendo necessário que o docente esteja consciente da melhor forma de
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implementar um ou mais modelos instrucionais. É, sem dúvida, uma decisão
suscetível a alterações e aberta à possibilidade de reorganização.
“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. Têm-se aberto possibilidades de cooperação criativa
e mutuamente enriquecedora entre modelos, têm-se ensaiado desenvolvimentos
diferenciados dos modelos para responder a contextos culturais, sociais e
institucionais distintos, bem como a agendas com problemas e propósitos
diferenciados” (Mesquita & Graça, 2011, p. 64).
Podemos ver que para Mesquita e Graça (2011), independentemente de
os modelos serem mais centrados no professor ou no aluno, há que procurar as
condições necessárias ao equilíbrio entre a necessidade de orientar o aluno e a
necessidade de exercitar a autonomia, bem como levar os alunos a uma afiliação
à prática desportiva. “Rink (2001) destaca que não há nenhum modelo que seja
adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem: nomeadamente perante
alunos de baixo nível de desempenho, a ausência de indicações objetivas e
referenciadas a critérios de realização das tarefas pode comprometer a
aprendizagem (Rink et al., 1992)” (Mesquita & Graça, 2011, p. 46). É importante
perceber que não existe nenhum modelo que seja inteiramente adequado a uma
determinada situação de aprendizagem. Assim, utilizei mais do que um modelo
ao longo das UD, pois essa junção permitiu-me usar modelos híbridos que se
relacionassem entre si e com isso levar os alunos ao sucesso de aprendizagem.
No meu período inicial na ESRT, iniciei a construção do meu primeiro
MEC. Aqui estruturei toda a UD de Futsal e defini bem as estratégias que ia usar
para que os alunos aprendessem ao máximo. Desta forma, no início do meu
percurso enquanto docente, usei como estratégia instrucional o Modelo de
Instrução Direta (MID).
Este modelo foi proposto e amplamente estudado por Rosenshine. Este,
“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”
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(Graça & Mesquita, 2011, p. 48). Este modelo sobressai por ser unidirecional,
altamente

prescritivo

e

autocrático,

onde

imperam

como

principais

características de intervenção “a revisão no início da aula pelo professor da
matéria previamente aprendida, a apresentação das novas habilidades, após
isso, o docente deve monitorizar ao máximo a atividade motora dos alunos e por
último, este deve avaliar e sistematicamente corrigir os alunos em prol dos
objetivos previamente delineados” (Graça & Mesquita, 2011, p. 48)
Numa

fase

inicial,

era

importante

centrar

em

mim

todas

as

responsabilidades de condução da aula, isto porque não só eu me estava a
adaptar aos alunos como estes também se estavam a adaptar a mim. O recurso
a este modelo esteve presente em outros momentos do ano letivo, contudo não
foi o modelo em que me foquei mais. Fruto da minha experiência enquanto
professor e treinador, sabia que não podia usar somente este modelo ao longo
de todo o processo, apesar de lhe reconhecer vantagens. Este modelo permite
a professores e treinadores conseguir o máximo de eficácia nas atividades
desenvolvidas pelos alunos, contudo existem outros fatores importantes a ter em
conta. Como tal, usei outros modelos que me permitiram desenvolver uma
parceria de sucesso com os meus alunos.
“Tal como nas aulas anteriores, preparei a aula muito bem em casa. Criei
muitos planos até construir o plano de aula final. Este processo, permitiu-me
memorizar muito bem os exercícios e os seus respetivos critérios de êxito.
Permitiu-me também estudar a melhor forma de a conduzir, o que nesta altura é
muito importante, uma vez que a turma ainda se está a adaptar ao professor. A
este nível sinto que a relação professor-alunos está cada vez melhor e verifico
que os alunos se estão a adaptar muito bem a mim e a minha forma de lecionar,
levando a que a aula tenha sido muito positiva. O bom ambiente tem imperado
e vi que o empenho dos alunos ao longo de toda a aula foi muito bom.”
Futsal. Reflexão. 26 de setembro de 2018.
Ao longo do EP usei estratégias diferentes nas UD lecionadas. Na UD de
Futsal e Basquetebol, recorri principalmente a dois modelos, apesar de ter ido
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buscar algumas características de outros. Nestas UD, usei o Modelo de
Competência nos Jogos de Invasão (MCJI), sendo que este “(…) começou a ser
desenvolvido por Eliane Musch e Benny Mertens da Universidade de Gent,
Bélgica (Musch et al., 2002) e é influenciado pelas ideias dos modelos de
educação desportiva e ensino dos jogos para a compreensão” (Graça &
Mesquita, 2011, p. 141). Usei ainda o Modelo de Ensino dos Jogos para a
Compreensão (Teaching Games for Understanding – TGFU), sendo que este
“tem as suas raízes num movimento reformador dos jogos iniciado nos fins dos
anos 60 e anos 70 do século passado, na universidade inglesa de Loughborough
(Werner et al., 1996). Bunker e Thorpe, em 1992, formalizaram, por assim dizer,
o aparecimento deste modelo de ensino” (Graça & Mesquita, 2011, p. 137). Usei
ainda algumas características do Modelo de Ensino Desportivo (MED).
Usei o MCJI, principalmente por este ajudar os alunos a compreenderem
o jogo através de formas mais simples, mas também por ter uma estrutura
concetual semelhante ao TGFU, pelas influências que recebe do MED e ainda
por este criar um contexto desportivo autêntico, onde a participação é equitativa
e inclusiva. Graça e Mesquita (2015, p. 35) dizem-nos que, “em comum com o
TGFU, o modelo de competência nos jogos de invasão sublinha a escolha de
formas modificadas de jogo, em conformidade com a capacidade de jogo dos
alunos, o confronto com problemas reais de jogo em ambientes de jogo; a
introdução do ensino das habilidades do ditada pela sua relevância para a forma
de jogo adotada e subordinada à compreensão do seu uso tático no jogo e à
tomada de decisão.” Já em comum com o modelo de educação desportiva, “ o
modelo de competência nos jogos de invasão sublinha a vinculação cultural das
formas básicas de jogo aos grandes jogos institucionalizados, preservando a
autenticidade dos jogos e o conceito essencial do jogo de referência; valoriza a
criação de um contexto desportivo autêntico, o treino, a competição, o fair play,
o caráter festivo, a equidade e inclusão; inclui a promoção de competências no
desempenho de papeis de apoio e de coordenação no treino e na competição,
nomeadamente os papéis de árbitro e treinador” (Graça & Mesquita, 2015, p.
35). De acordo com os mesmos autores, este modelo pressupõe que o professor
organize as atividades de ensino em três áreas: as formas básicas de jogo, as
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formas parciais de jogo e por último a realização de tarefas baseadas no jogo.
As formas básicas de jogo têm como principal objetivo reduzir o nível de
dificuldade das respostas dos alunos quando estes estão perante um problema
específico. Assim, os alunos são confrontados com versões simplificadas das
modalidades desportivas, estando estas de acordo com o nível de
desenvolvimento dos alunos. Devemos evidenciar que as formas básicas de jogo
conservam o objetivo do jogo na sua estrutura completa. Assim, os alunos
conseguem identificar a relação que existe entre a forma mais básica e a forma
completa. Por último, vemos também que as ações defensivas estão sempre
ligadas às ações ofensivas. Um bom exemplo foi, nesta UD de Futsal, ter usado
em jogo a estrutura Gr (Guarda-redes) + 2 x 3. Desconstruindo, a equipa ataca
com 3 jogadores, mas defende apenas com dois jogadores enquanto o terceiro
ocupa a posição de guarda-redes, havendo com isso superioridade numérica
ofensiva.
As formas parciais de jogo são situações criadas pelo professor que
favorecem a tomada de decisão correta e a execução motora pelo aluno. Para
Graça e Mesquita (2015, p. 36) as formas parciais de jogo podem ser, “cada uma
a seu tempo, enfatizadas em situações menos complexas que a situação de
jogo, mas que conservam o objetivo de jogo e elementos da relação de
cooperação e oposição, as formas parciais de jogo.” Ainda dentro da UD de
Futsal, usei a forma de jogo Gr+1 x 3, possibilitando, assim, um maior espaço de
jogo aos atacantes, permitindo-lhes ter mais tempo para pensar e executar da
melhor forma possível os movimentos que lhes possibilitassem chegar ao golo.
As tarefas básicas no jogo têm como objetivo principal melhorar as
características específicas do jogo através de contextos simplificados. Um
exercício que explica bem as tarefas básicas de jogo, foi o exercício Gr x 1, onde
o jogador tenta finalizar estando numa situação de um para o guarda-redes.
“O objetivo para a aula passava pela Introdução da desmarcação e do
remate, algo que os alunos conseguiram perceber. O exercício para a
desmarcação foi alterado no decorrer da aula, pois os alunos estavam a
“bombear” bolas, ao fazer os devidos ajustes, consegui que o número de
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desmarcações corretas tivesse crescido. A nível do remate, os exercícios de
3x1+GR e 3x2+GR permitiram muitas situações de finalização, permitindo
também que os alunos tivessem a perceção dos corredores de jogo (laterais e
central)”.
Reflexão aula n.º 6 e 7. Futsal. 3 de outubro de 2018

Por último, os alunos organizam-se por equipas heterogêneas a nível de
habilidade, permanecendo nessa equipa ao longo de toda a UD. Em segundo
lugar, a aprendizagem é feita do topo para a base, do todo para o específico. As
tarefas são criadas de acordo com as necessidades específicas do jogo e, em
último lugar, a avaliação dos resultados acontece em contexto puro de jogo.
O vínculo criado entre estas tarefas permitiu que desenvolvesse as
competências necessárias nos meus alunos, tendo em conta as suas carências
de aprendizagem e desse modo levá-los ao sucesso.
Adotei também algumas estratégias referentes ao TGFU, o que permitiu
que os alunos ganhassem uma perceção cognitiva dos conceitos táticos do jogo,
completando assim as tarefas motoras. Este modelo centra-se no aluno e no
jogo propriamente dito, sendo implementado em seis importantes passos. O
primeiro é a introdução do jogo, o segundo a apreciação do jogo, o terceiro é a
consciência tática, o quarto é a tomada de decisão, o quinto é a fase da execução
das habilidades e por último temos a fase da performance.
Com base nestes postulados, incentivei as equipas a pensar e
compreender o jogo, criando assim a base da construção do pensamento dos
alunos nas ações do jogo. As questões que fui colocando ao longo das UD
possibilitaram um excelente envolvimento dos alunos, permitindo-lhes ganharem
consciência tática e com isso tomarem as melhores decisões tendo em conta o
seu conhecimento e o contexto. Este modelo “(…) adere bem a um estilo de
ensino de descoberta guiada, em que o praticante é exposto a uma situaçãoproblema e é incentivado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-las, explicálas, ajudado pelas questões estratégicas do professor” (Graça & Mesquita, 2011,
p. 138).
Assim, estimulei ao máximo os alunos a refletirem sobre a sua prática e
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sobre os problemas da sua equipa, não lhes dando a resposta aos seus
problemas, mas sim conduzindo-os a um caminho que lhes permitisse chegar às
soluções dos problemas a resolver.
Em praticamente todas as UD usei muitas características do MED. O MED
tem origem no início dos anos 80 nos Estados Unidos da América. Este modelo
aparece como alternativa aos modelos tradicionais da época, onde imperava a
desmotivação quer dos alunos quer dos professores. Assim, este modelo vem
propor uma aproximação entre desporto escolar e desporto federado. “O MED
aposta ainda na democratização e humanização do Desporto, de forma a evitar
problemas associados a uma cultura desportiva enviesada, tais como o elitismo,
a iniquidade e a trapaça” (Graça & Mesquita, 2011, p. 59)
Este modelo foca muito as relações sociais e de afeto na formação dos
alunos, vindo colmatar a exclusão que era caraterística dos modelos tradicionais.
“Uma diferença fundamental do MED em relação às abordagens tradicionais é a
sua preocupação extrema em diminuir os fatores de exclusão, lutando por
harmonizar a competição com a inclusão, por equilibrar a oportunidade de
participação e por evitar que a participação se reduza ao desempenho de papéis
menores por parte dos alunos menos dotados” (Graça & Mesquita, 2011, p. 62).
O MED estabelece a sua estrutura indo buscar características ao desporto
institucionalizado. “Siedentop (1994) integrou seis características do desporto
institucionalizado no MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o
registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes” (Mesquita & Graça,
2011, p. 60).
Assim, vemos que “as épocas desportivas substituem as unidades
didáticas de curta duração, porquanto o autor argumenta a insuficiência temporal
destas para a consolidação das aprendizagens, sendo a época desportiva
estendida, pelo menos, por 20 aulas” (Mesquita & Graça, 2011, p. 61). Desta
forma, percebemos que este modelo aposta na alternativa ao currículo
multivariado, promovendo UD que permitam aos alunos terem a oportunidade de
exercitar determinada modalidade o tempo suficiente para a aprenderem.Assim,
o MED centra-se em três fundamentos basilares, sendo eles, a competência
desportiva, o entusiasmo pelo desporto e a literacia desportiva.
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O MED recomenda a criação de equipas equilibradas entre si, por forma
a que a competição seja equilibrada ao longo de toda a época desportiva. Os
alunos permanecem nessas equipas a época desportiva toda, o que permite criar
laços afetivos entre os alunos da equipa. “A filiação promove a integração, no
imediato, dos alunos em equipas e, consequentemente, o desenvolvimento do
sentimento de pertença ao grupo” (Mesquita & Graça, 2011, p. 61). Os alunos
não têm como função apenas jogar, eles são incentivados a desempenhar
papéis como treinador, árbitro, dirigente, capitão, adepto ou até mesmo
jornalista. O MED “(…) evidencia uma redefinição de papéis do professor e dos
alunos, sugerindo a filiação do MED às ideias construtivistas prevalecentes nos
anos 90. As equipas têm nomes, símbolos, cores, capitão, treinador, uma área
própria para treinar” (Mesquita & Graça, 2011, pp. 61-62).
A época desportiva desenrola-se no período entre a pré-época e o final
da competição formal. É na segunda fase que cada equipa irá competir entre si,
onde os alunos que constituem essas equipas irão ter os seus papéis bem
definidos. Esta competição é de um valor extremo, pois ela é impulsionadora de
igualdade de oportunidades de participação para todos. Esta deve ser o mais
aproximada possível da realidade, pelo que devem ser registados os resultados,
as estatísticas dos alunos e das equipas e os comportamentos como o fair-play.
Desta maneira conseguimos levar a competição para outro nível.
O registo estatístico é uma componente importante do MED, pois com ele
professores e alunos conseguem perceber se as metas propostas estão bem
encaminhadas ou não. De maneira a criar autonomia nos alunos, estes registos
devem ser elaborados por eles, havendo um responsável para realizar essa
tarefa. Tudo o que for definido como importante, deve então estar presente
nesses registos.
O evento culminante coincide com o final da época desportiva, encerrando
geralmente a competição criada. Pretende-se que seja um evento altamente
festivo, mas também onde todos os alunos possam participar, sendo que estes
terão papéis criados previamente e específicos de cada um deles. Dessa forma,
a inclusão sai reforçada motivando o aluno à prática desportiva e a dar o seu
contributo para que o evento corra da melhor forma. Estes valores reforçam o
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carater social e humano do MED.
No meu caso, apliquei algumas características do MED nas UD de Futsal,
Basquetebol, Badminton e Voleibol, que me permitiram criar diferentes
competições, sendo todas elas altamente motivadoras para os alunos. Foi
importante para a aprendizagem dos alunos a criação de uma época desportiva
bem definida, onde os alunos passavam pela pré-época e pela época de
competição. Nas UD de Futsal, Basquetebol e Voleibol, foram criadas pelos
próprios alunos quatro equipas coerentes em termos de nível de desempenho,
mas diferentes em cada uma das UD. Estas, na pré-época, treinavam e realizam
jogos entre si. Isto permitia os alunos conhecerem-se uns aos outros e em equipa
superarem as dificuldades que iam encontrando. Esta primeira fase foi muito
importante, pois os laços criados entre os jogadores levou-os a darem máximo
pela sua equipa na luta pela vitória. Após isso, entravamos na fase da
competição formal. Aqui, os jogos passavam a ser exclusivamente contra as
equipas adversárias e foi onde assistimos a verdadeiras batalhas pela vitória,
onde nenhuma equipa queria perder. Cada equipa tinha um treinador, um
capitão, um árbitro e um responsável pela anotação dos resultados. A cada
jornada da competição assisti a jogos fantásticos, vi em todos eles empenho
máximo dos alunos e isso foi, sem dúvida, a chave do sucesso da turma ao longo
das diferentes modalidades lecionadas. A UD de Badminton foi um pouco
diferente, apesar de ter mantido muitas características do MED, como época
desportiva, os registos estatísticos e a competição formal. A criação de equipas
foi, no entanto, diferente das restantes UD. Estas eram apenas constituídas por
2 alunos uma vez que em conjunto optamos por realizar duas competições, uma
individual e uma de pares. Em ambas foi criada uma liga onde os alunos iam
jogando todos contra todos, sendo o campeão o aluno com mais pontos no final
da época.
Na UD de Ginástica Acrobática, estruturei o planeamento desta com base
em dois modelos. Numa fase inicial e mais curta, usei o Modelo
Desenvolvimental (MD) e na fase seguinte, e consequentemente mais longa, o
Modelo de Abordagem Cooperativa (MAC).
“O MD de Rink (1996), assenta no postulado de que “um bom
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desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem”, porquanto não é
possível aprender de uma só vez, sob pena de se incorrer no risco de nada
aprender” (Mesquita & Graça, 2011, p. 51). Este modelo permitiu-me adequar as
tarefas de aula às capacidades dos meus alunos, criando assim uma progressão
lógica que lhes permitisse uma evolução do simples para o mais complexo. Para
Mesquita e Graça (2011, p. 51) “este possui um cunho eminentemente didático,
ao auxiliar o professor no delineamento dos processos instrucionais,
particularmente pela adequação das tarefas à capacidade de interpretação e de
resposta dos alunos”. Ainda de acordo com os mesmos autores vemos que “O
MD decorre da assunção de que a matéria de ensino exige um tratamento
didático, materializado na manipulação da complexidade das situações de
aprendizagem (aumento ou diminuição) e na estruturação do desenvolvimento
do trabalho do aluno” (Mesquita & Graça, 2011, p. 51).
Para Mesquita e Graça (2011), este modelo assenta na premissa que o
professor é um agente facilitador da aprendizagem dos alunos, recorrendo para
isso a 3 importantes estratégias. A primeira fala-nos na criação de uma
sequência lógica e criteriosa dos conteúdos de aprendizagem a lecionar,
permitindo assim estabelecer prioridades nos conteúdos a ensinar (progressão).
A segunda visa o aprimoramento dos conteúdos através da sua exercitação e
estabilização (refinamento). De seguida, devem ser criadas oportunidades para
fomentar a utilização dos conteúdos em contextos de aplicação de dificuldade
crescente (aplicação).
Decidi aplicar este modelo numa primeira fase da UD de Ginástica
Acrobática, devido à exigência a nível da segurança e da criação de figuras para
a coreografia final. Assim, inicialmente usei uma aprendizagem progressiva das
figuras, aumentando o nível de dificuldade dos elementos a lecionar após uma
resposta positiva dos alunos em elementos mais fáceis. Esta progressão
permitiu os alunos mais proeminentes uma evolução rápida e nos alunos menos
proeminentes um trabalho mais exaustivo. Esta diferença de níveis era gerida por
mim com facilidade e em concordância com os “ (…) requisitos a ter em conta
na determinação da progressão, [destacando-se] a extensão, que significa o
volume (a dimensão do conteúdo), a profundidade (nível de pormenor e
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especificidade dos conteúdos), a sequência (elo de ligação entre os conteúdos)
e a ênfase (distinção do que deve ser realçado em cada momento em relação
ao conteúdo de treino)” (Mesquita & Graça, 2011, p. 54). O refinamento e a
aplicação permitiam-me planear os conteúdos para o nível dos alunos e com isso
passar à fase seguinte, pois estes já tinham uma estrutura sólida para a
construção de esquemas complexos e bem delineados. Nesta fase passei a usar
o MAC, pois este modelo estimula o trabalho em equipa, a entreajuda, a troca
de ideias e a resolução dos problemas em conjunto, de forma a que o grupo
atinja o sucesso.
Através deste modelo os alunos criaram grupos onde, em cada um deles,
todos tinham a liberdade para em conjunto decidirem o melhor rumo para as
suas coreografias. Foi importante o trabalho em equipa para o sucesso desta
UD. Os alunos, em conjunto, superaram as dificuldades que iam aparecendo,
apresentando coreografias muito diferentes. Para isso, foi importante a
entreajuda vivida e criatividade de cada aluno. Assim escolhi estes modelos
devido às características peculiares desta UD.
Também usei o MAC na UD de Badminton, pois nesta modalidade é muito
importante a entreajuda nos diferentes pares de alunos. Essa entreajuda levou
a uma evolução extremamente positiva de todos os pares, permitindo que
durante a fase de competição tivesse assistido a jogos extremamente
equilibrados. Nesta fase da UD de Badminton foi igualmente importante passar
a usar a Descoberta Guiada, que permitiu criar um pensamento crítico dos
alunos em relação às escolhas que faziam durante os jogos.
“Se se pretende que o aluno investigue e descubra, que desenvolva não
somente conhecimentos declarativos, mas procedimentais ou condicionais, se
se pretende criar condições de maior empenhamento cognitivo e situações de
maior motivação, é possível adotar uma estratégia de ensino baseada no
questionamento, apanágio da Descoberta Guiada” (Rosado & Mesquita, 2011,
p. 103). Esta estratégia permitiu-me levar os alunos a perceber o jogo, jogandoo de forma a criar o máximo de dificuldade aos adversários. Através da
Descoberta Guiada, levei a que os alunos compreendessem a situação de jogo
e, mediante isso, respondessem ao batimento adversário com sucesso. Se o
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adversário estava no fundo do campo, então a resposta deveria ser com um
batimento curto e junto a rede; já se o adversário estivesse junto à rede, o
batimento teria de ser para o fundo do campo. Ao longo da UD guiei os alunos
às melhores tomadas de decisão e às melhores estratégias para que estes
conquistassem os pontos que os levariam à vitória. A Descoberta Guiada
permitiu uma reflexão sobre o entendimento tático e, com isso, um crescimento
cognitivo dos alunos. Este crescimento levou a uma melhor compreensão do
jogo, o que permitiu aos alunos relacionarem as situações táticas com os
batimentos técnicos mais adequados para elas. Isto trouxe jogos mais
equilibrados e longos, levando os alunos a estarem mais motivados e ainda mais
disponíveis para a prática da modalidade.
A última UD lecionada foi o Voleibol. Nesta UD usei o Modelo de
Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ), bem como o MED. Esta aliança
permitiu criar uma estrutura didática interessante e positiva. Para Araújo (2017,
p. 43), o MAPJ “tem revelado ser uma estrutura didática vantajosa para o ensino
dos jogos não-invasivos, como sendo o Voleibol, Ténis e Badminton.” Ainda de
acordo com o mesmo autor (2017, p. 43), o “modelo híbrido MED-MAPJD
mostrou ser eficaz na melhoria do desempenho dos alunos na modalidade de
Voleibol, nomeadamente, na tomada de decisão, ajustamento, execução técnica
e eficácia das ações.”
Através do MAPJ, a criação e desenvolvimento de competências para os
alunos abordarem o jogo na modalidade de voleibol, foi através do ensino da
técnica ser subordinado ao ensino da tática (Graça & Mesquita, 2015). O MAPJ
“acentua na necessidade de o praticante compreender o jogo e fazer a
aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão cognitiva),
oferece a todos oportunidades de prática e de participação equitativa (dimensão
social) e legitima a aquisição de competências táticas, técnicas e física na prática
de jogo (dimensão motora)” (Graça & Mesquita, 2015, p. 14). Este modelo
híbrido, MAPJ-MED, permitiu uma aprendizagem de sucesso no voleibol pois,
enquanto o primeiro permitiu-me criar condições para os alunos evoluírem
técnica e taticamente, o segundo ajudou-me na criação de um quadro
competitivo formal, criando equipas e papéis (treinador, capitão e team
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manager). A criação de quatro equipas heterogéneas permitiu a evolução dos
alunos em jogo criando, através de uma aprendizagem cooperativa, uma
competição saudável.
Ao longo de todas as UD, tive a sorte de ter alguns alunos pertencentes a
essas modalidades. Estes foram um tremendo apoio para os seus colegas,
ajudando-os ao máximo em todas as UD lecionadas. Esta estratégia é muito
usada por mim nos treinos que conduzo e trouxe para as aulas esta minha
experiência enquanto treinador. No entanto, é importante saber mediar muito
bem esta situação, pois não podemos cair no erro de fazer com que estes alunos
fiquem somente a ajudar. Eles, tal como os restantes, têm também que trabalhar
com colegas do mesmo nível de desempenho, evitando assim qualquer tipo de
descontentamento, sendo que as suas funções não podem ser só as de
treinador, mas sim treinadores e jogadores.
Em suma, não existem modelos de instrução totalmente perfeitos ou
imperfeitos, contudo é vital que consigamos encontrar um ponto de equilíbrio
entre os modelos disponíveis. Esse equilíbrio permite criar conjunturas mais
benéficas à aprendizagem dos alunos, levando a uma maior afiliação à
modalidade. Ao longo do EP, podia ter estruturado e realizado as UD de forma
diferente- Porém, as decisões que tomei em cada uma delas foram as que achei
mais benéficas para a aprendizagem dos alunos. A grande quantidade de
modelos de ensino ao meu dispor, levou-me a criar estratégias para que os meus
alunos pudessem atingir o sucesso ao longo das suas aprendizagens. A
bagagem que detenho hoje graças ao EP, irá para sempre auxiliar-me na
formação dos meus futuros alunos, permitindo-me criar uma prática com
significado para estes e altamente motivante.

4.3.4. Reflexão
Sabendo que “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
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procedimentos, as suas evidências e os seus saberes” (Perrenoud, 2002, p. 44),
conclui-se que o processo de reflexão a que um docente está sujeito encontrase em constante evolução. Este deve refletir de modo a conseguir compreender
as mudanças necessárias às suas atuações, permitindo-lhe assim chegar aos
resultados que deseja. Para Bento (2003, p. 190), “a reflexão posterior sobre a
aula constitui a base para um reajustamento na planificação das próximas aulas,
uma vez que proporciona uma definição mais exata do nível de partida e procede
a balanços que devem ser tomados em conta na futura planificação e
organização do ensino.”
De acordo com o mesmo autor (2003, p. 190), a reflexão “é guiada por
meio da comparação dos objetivos e do processo, previamente estabelecidos e
programados, com os resultados alcançados e com o decurso realmente
verificado. Isto é, procura-se averiguar se o nível realmente obtido corresponde
aos objetivos pretendidos e se o ensino decorreu conforme a sua programação.”
O EP permitiu-me melhorar bastante o meu processo reflexivo, sendo esta tarefa
realizada com um elevado grau de autonomia, permitindo dar asas à minha
capacidade de compreender a minha prática docente, refletir sobre os meus
problemas e encontrar as respetivas soluções e também a estruturar o meu
pensamento crítico. Neste trajeto de descoberta pude contar com a ajuda do PC,
que criou em mim novas formas de pensar e orientou-me no sentido de melhorar
a forma como eu refletia sobre todo o processo. Esta ajuda permitiu-me evoluir
e perceber que a forma como refletia me permitia encontrar soluções para os
problemas e com isso aplicar novas estratégias de forma a obter resultados de
sucesso.
Para

Azevedo

(2017,

p.

265)

o

processo

reflexivo

“revela-se

imprescindível no EP, permitindo aos PE´s descobrirem novos conceitos,
refletirem e reconceptualizarem-nos.” Durante o EP fui confrontado com
situações novas e que nem sempre eram solucionadas no imediato, levando-me
a analisá-las profundamente e a encontrar as soluções para elas. O processo de
reflexão revelou-se um assistente para esses momentos, onde analisei as
minhas ações e as suas consequências, bem como o porquê de algo ter
acontecido de determinada forma.
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Algo que me foi transmitido no meu primeiro ano de formação foi, sem
dúvida, as várias formas de refletir. Confesso que, na altura, não dei a devida
importância, mas ao longo deste EP essa memória foi ficando cada vez mais
viva e hoje sei a importância das três conceções de reflexão: a reflexão na ação,
a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Assim, vemos que
“(...) refletir durante a ação consiste em perguntar-se o que está acontecendo ou
o que vai acontecer, o que podemos fazer, o que devemos fazer, qual é a melhor
tática, que desvios e precauções temos de tomar, que riscos corremos”
(Perrenoud, 2002, p. 30). “Refletir sobre a ação (...) tomamos a nossa própria
ação como objeto de reflexão, seja para compará-la com um modelo prescritivo,
o que poderíamos ou deveríamos ter feito, o que outro profissional teria feito,
seja para explicá-la ou criticá-la” (Perrenoud, 2002, p. 31). Refletir sobre a
reflexão na ação, procura que o professor perceba como a sua reflexão sobre
algo influenciou o processo de ensino, e com isso se existe a possibilidade de
haver alternativas a essa ideia.
A reflexão fez parte do meu dia a dia enquanto professor, permitindo-me
evoluir enquanto docente, esta “afirma-se como condição decisiva para a
qualificação da atividade do professor e, assim, para uma maior eficácia do
ensino” (Bento, 2003, p. 190). Graças a ela, consegui descobrir muitos aspetos
a melhorar e que, de outra forma, nem saberia que estava a errar. Este processo
passou de algo que era visto como uma “obrigação”, a algo perfeitamente
natural, em que uma mera observação de uma aula de outro professor levavame com naturalidade a refletir e a escrever sobre o que tinha visto.
“Tenho optado nesta UD por consolidar bem as habilidades técnicas
fundamentais para um maior sucesso em jogo por parte dos alunos. Nesta aula
voltei a trabalhar bastante tempo os lançamentos em apoio e o lançamento na
passada. Verifiquei que os alunos evoluíram bastante nestas habilidades. Assim,
no momento de planear a aula, voltei um pouco atrás, refletindo sobre o que
tinha feito na aula anterior, bem como, sobre as conclusões tiradas por mim para
melhorar as aulas seguintes. Isso levou-me a focar-me em criar uma aula rica
em aprendizagens, interessante e motivante.”
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Reflexão das aulas n.º 5 e 6. Basquetebol. 16 de janeiro de 2019
É importante que os professores percebam que “a reflexão (...) têm uma
responsabilidade acrescida na compreensão do presente e na preparação do
futuro. Compete-nos interpretar na atualidade os sinais emergentes do provir
para o qual estamos preparando as nossas crianças e os nossos jovens cuja
formação a sociedade, em parte, quis confiar-nos” (Alarcão, 2001, p. 10).
A reflexão é assim um processo de extrema importância para os EE. Um
bom professor aceita o processo reflexivo e integra-o na identidade profissional,
sendo que “Neste processo, a integração da reflexão incita o professor a
aprender a partir de experiências concretas, situando, criticando e reformulando
os 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 E. , 2017, p. 265)
O EP, os meus colegas de NE e o PC, ajudaram-me a perceber que a
reflexão não é descrever algo ou uma situação, mas sim perceber esse algo e
essa situação, é aprender com situações concretas e com isso mudar as minhas
práticas, levando-me a um patamar de excelência.

4.4. Observação e Avaliação

A observação é uma componente extremamente importante da
aprendizagem docente. É através de uma observação cuidada que o docente
consegue avaliar, não só o rendimento dos seus alunos, como o seu. Esta
análise é um ponto de partida para o docente identificar o que é necessário
melhorar. A observação foi, para mim, o início para um processo de ensinoaprendizagem de qualidade. Através da observação, consegui identificar os
dados relevantes para proceder à avaliação, à reflexão, à atribuição de feedback
e até mesmo às alterações dos diferentes planos de aula. Na realidade, não
podemos dissociar a observação da avaliação, pois são conceitos que se ligam
para uma boa prática de ensino.
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Assim, vemos que uma “das características de um bom observador é
proceder a uma avaliação adequada e objetiva da realidade observada e
posteriormente

realizar

uma

interpretação

e

controlo

dos

resultados

encontrados.
A Formação de Professores é uma estratégia que se orienta para
aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes
necessárias ao exercício profissional, o qual não se pode desligar do contexto
sociopolítico nem tão pouco, das contingências da escola e do currículo dos
alunos, concebidos como o contexto onde o trabalho do professor ocorre e como
espaço de intervenção da docência” (Martins A. , 2001, p. 19).
Posso então dizer que a minha capacidade de observação foi melhorando
ao longo do EP, pois, sem ela, não conseguiria conduzir os meus alunos a um
processo de aprendizagem de excelência. A minha evolução nesta caraterística
veio, principalmente, da observação que fiz das aulas do PC e dos meus colegas
de NE, bem como da análise das aulas dos outros professores do grupo de
educação física. A observação inicial das aulas era algo muito genérico e
descritivo, apesar de conseguir identificar alguns pontos que aconteciam nas
aulas dos meus colegas que não queria que acontecessem nas minhas.
Com a ajuda do PC, as minhas observações foram melhorando. Passei
de uma análise descritiva, para uma análise reflexiva/crítica e isso permitiu-me
um crescimento exponencial na capacidade de observação. A observação das
aulas também me permitiu colmatar algumas das minhas lacunas. Conseguia
ver e perceber as estratégias, quer do PC quer dos meus colegas de NE, sendo
que aproveitava algumas situações para depois as adaptar a mim e aos meus
alunos. Por exemplo, aproveitei o facto de ter um colega de NE treinador de
futebol para, através de uma observação atenta, absorver os seus métodos de
ensino e adaptá-los à minha forma de lecionar.
Este crescimento também permitiu uma melhoria na gestão das minhas
aulas. Tenho a noção que, se hoje fosse iniciar o estágio, iria conseguir observar
coisas que na altura não consegui. A observação é vital para avaliar o
rendimento alunos, mas é igualmente importante para avaliar a prestação do
professor. Este meu crescimento também me permitiu uma melhor avaliação das
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situações de aprendizagem e, com isso, também melhorei a minha intervenção
e a minha forma de avaliar os alunos. Sabemos que “em todos os sistemas de
Formação de Professores, mesmo nos mais tradicionais, a observação tem sido
uma estratégia privilegiada na medida em que se lhe atribui um papel
fundamental no processo de modificação do comportamento e de atitude do
professor em formação” (Martins A. , 2001, p. 19).
“Observar as aulas do PC e dos restantes professores tem sido de uma
importância extrema para mim, pois o que vejo, bem como, o que ouço a nível
dos feedbacks do PC têm feito crescer a minha bagagem profissional. Nesta
aula, o PC explicou uma maneira de exercitar uma figura no solo de forma
simples e mais percetível para os alunos, facilitando assim o entendimento
destes e o sucesso destes. Na realidade, dificilmente me lembraria de a explicar
desta forma caso não a tivesse ouvido e observado. Assim, é importante
continuar a ver, a ouvir, a estudar e a discutir de forma a absorver o máximo de
conhecimento sobre as diferentes matérias.”
Diário de bordo. 28 de novembro de 2018

Em suma, a observação trouxe-me uma infinidade de aprendizagens. O
convívio com o meu NE e com o PC foi riquíssimo e posso dizer, com toda a
certeza, que hoje a minha bagagem profissional está muito mais abastada do
que quando iniciei o EP. Tudo o que aprendi com a observação dos meus
colegas de NE e do PC faz de mim hoje uma pessoa mais bem preparada para
o futuro.

4.4.1. A avaliação

Podemos dizer que a avaliação é um processo de recolha de informações
relevantes sobre o desempenho dos alunos. Bento (2003, p. 174) diz-nos que
“em quase todas as obras de didática é realçada a importância da análise e
avaliação do ensino. Conjuntamente com a planificação e a realização do ensino,
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a analise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada
professor.” A avaliação está “presente em todos os domínios da atividade
humana. O “julgar”, o “comparar”, isto é, “o avaliar” faz parte de nosso cotidiano,
seja através de situações formais ou informais, consciente ou inconsciente, ou
seja, historicamente, a avaliação faz parte da nossa vida social e permeia todas
as relações sociais. Muitas vezes, a avaliação serve como fator classificatório e
excludente em nosso dia-a-dia; nem percebemos o quanto estamos costumados
a avaliar as atitudes e comportamentos em relação ao próximo” (Giolo, Branco,
& Radaelli, 2010, p. 2).
É importante perceber que existe uma relação entre as fases do processo
de ensino aprendizagem (planear-realizar-avaliar), isto porque o planeamento
aparece antes da realização de uma aula, enquanto que a avaliação aparece
durante as aulas e após estas terminarem. Aprofundando a literatura vemos que
“a análise e avaliação ligam-se, em estreita retroação, à planificação e
realização. Nenhuma destas três atividades é dispensável, se o professor
pretender assumir corretamente as suas funções” (Bento, 2003, p. 175).
O professor deve sempre fazer uma análise após a aula, pois é nesse
momento que este consegue refletir e analisar o seu trabalho, caso contrário
“verifica-se um retrocesso dos resultados em todos os aspetos do ensino: da
aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e realização”
(Bento, 2003, p. 175), por isso, “a avaliação assume, portanto, um papel fulcral
na área pedagógica, esta importância resulta dela própria construir um ato
didático e inseparável do processo educativo” (Portela, 2009, p. 3).
É assim importante percebermos o que vamos avaliar e como o fazer.
Assim, Carvalho (1994, p. 136) diz-nos, “Avalia-se o quê? A resposta parece-nos
simples - o que os alunos aprendem! Mas o que é que os alunos aprendem?
Naturalmente o que o professor ensina! E quando nos perguntamos «o que é
que o professor ensina?» Seria bom que pudéssemos responder - o que os
alunos precisam! Responder assim, de forma simplista, a estas questões,
conduz-nos à essência da nossa atividade educativa.”
Seguidamente, apresento os tipos de avaliação elaborada para os alunos
ao longo do meu EP. Esta foi discutida e cimentada com o meu colega de NE,
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onde estabelecemos os critérios para as diferentes UD. A avaliação surge assim
em momentos chave ao longo das UD e conforme as necessidades. Assim, irei
em seguida falar sobre a avaliação diagnóstica, formativa, sumativa e a
autoavaliação.

4.4.2. Avaliação criterial e normativa

Podemos caraterizar e diferenciar a avaliação com base em duas
referências: a avaliação referente à norma e a avaliação referente ao critério. A
avaliação referente à norma faz a comparação do desempenho dos alunos,
relacionando-os a uma norma, orientando a avaliação através de um conjunto
de regras. Esta avaliação dá a informação aos alunos da sua posição dentro do
grupo, uma vez que os relaciona entre si.
Para Passos e Soares (2016, p. 118) “A avaliação baseada em objetivos
de aprendizagem, também conhecida como avaliação criterial, surgiu por volta
de 1930, durante o segundo período histórico da avaliação. O educador norte
americano Tyler (1978) foi um dos responsáveis por difundir o conceito da
“avaliação criterial”.” De acordo com os mesmos autores (2016, p. 119) “a
avaliação criterial comporta o uso de provas e testes construídos com rigor
técnico e metodológico e que sejam capazes de mensurar o alcance dos
objetivos.”
A avaliação referente ao critério foi assim o tipo de avaliação privilegiado
ao longo do meu EP, sendo abordada em todas as UD. Todos os critérios a
avaliar eram previamente discutidos com o meu colega de NE e, durante a UD,
os alunos eram informados sobre como seria a avaliação e os devidos critérios
a avaliar. Com isto, todo o trabalho realizado pelos alunos tinha um objetivo
concreto, o que permitia que estes soubessem o caminho a seguir para atingir o
nível desejado. Por isso, a avaliação dos alunos é feita de acordo com os critérios
previamente definidos, não havendo desta forma uma comparação entre os
alunos.
A avaliação referente à norma surgia apenas quando tinha a necessidade
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de comparar a prestação de alunos entre si, permitindo-me assim criar uma
escala na turma. Desta forma, a avaliação referente à norma surgiu apenas na
altura de classificar os alunos. Confesso que não esperava sequer usar este tipo
de avaliação, contudo na primeira reunião de classificação (final do 1º período),
fui confrontado com essa necessidade, sendo que a intervenção do PC nesta
altura foi fundamental. Ele não só me alertou para a necessidade de comparar
alunos, como me elucidou e ensinou a usar da melhor forma este tipo de
avaliação. Refletindo sobre esta situação, hoje sei, sem qualquer tipo de dúvida,
que não me é possível analisar a turma como um todo, se não o fizer com
referência a uma norma. A avaliação normativa é assim, uma ajuda importante
no processo de classificação dos alunos.

4.4.3. Avaliação Diagnóstico

A avaliação diagnóstica (AD) era realizada no início de cada UD,
antecedendo, assim, todo o planeamento da UD. A única exceção foi a AD de
Ginástica Acrobática. Esta aconteceu na terceira aula do ano letivo (a primeira
foi de apresentação e a segunda de AD de Futsal). Esta situação deveu-se ao
facto de o PC querer um planeamento de Ginástica acrobática mais cedo que o
previsto, por forma a verificar se tudo estava correto e se estávamos
devidamente preparados para lecionar esta UD. Caso não estivéssemos, havia
tempo para uma melhor preparação.
No início do ano ou de uma unidade didática “queremos saber o que é
que os nossos alunos «podem» aprender, situamo-nos no quadro da avaliação
inicial e na dimensão projetiva da nossa intervenção, está em causa a orientação
do processo de ensino-aprendizagem” (Carvalho L. M., 1994, p. 136)
. A AD “não permite apenas retirar informações sobre as capacidades
motoras, mas também sobre as relações interpessoais existentes entre os
colegas, sendo possível a deteção de líderes, que poderão ser uma base positiva
para a lecionação das aulas. Nesta fase do processo de ensino-aprendizagem
é-nos possível obter um conhecimento inicial dos alunos, que permite adaptar
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todas as fases seguintes, indo ao encontro das necessidades e capacidades dos
mesmos.
É com base no que até agora foi referido que assumimos que AI detêm
um papel preponderante, no momento anterior à ação, uma vez que é através
desta que se determina os pré-requisitos que os alunos já dispõem para lhes
proporcionar novas competências” (Teixeira , Gouveia, Simões, Nóbrega, &
Lopes, 2018, p. 20). Para Rosado e Colaço (2002), os professores definem os
objetivos, estratégias e metodologias a realizar no processo de ensinoaprendizagem através da avaliação diagnóstica.
As duas primeiras avaliações diagnósticas foram realizadas por todo o
NE. O PC achou que seria uma aprendizagem importante para todos nós, o que
se revelou uma boa estratégia. A grelha de AD foi elaborada por todos os EE e
validade pelo PC. Assim tínhamos um ponto em comum entre todos. Nestas
duas AD a turma foi dividida em 4 grupos de alunos, cabendo um grupo a cada
EE. Este trabalho conjunto permitiu perceber que a grelha criada pelos quatro
tinha informação em excesso, o que tornou a AD um processo demorado e, caso
fosse realizada somente por mim, não iria correr bem.
Este foi o começo para a criação das minhas próprias grelhas de
observação. Estas foram simplificadas, passando a ter menos conteúdos a
observar, nas quais selecionava apenas os mais importantes. As minhas AD
passaram também a conter muitas anotações, pois comecei a perceber que
eram mais importantes essas pequenas notas que a própria lista. Consegui, em
todas as unidades didáticas abordadas, fazer as devidas avaliações diagnóstico.
A AD é uma modalidade de avaliação inteiramente qualitativa, não contando por
isso, para a classificação dos alunos.
“A avaliação diagnóstica de Voleibol correu muito bem. Esta permitiu-me
observar o nível dos alunos nas diferentes habilidades técnicas, bem como,
perceber o que trabalhar ao longo desta unidade didática. Rosado e Colaço
(2002) corroboram dizendo que é através da avaliação diagnóstica que o
docente define os objetivos, estratégias e metodologias para iniciar o processo
de ensino-aprendizagem. Os alunos realizaram um pequeno aquecimento e
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depois realizaram jogos de 3x3. Num campo jogaram rapazes com rapazes e
nos outros campos raparigas com raparigas. Observei muita competitividade,
muita luta pelos pontos e boa sustentação de bola. Os alunos na sua maioria
reconhecem as regras do jogo de voleibol e a forma de jogar 3x3 (sistema 2:1).
Apesar disso, notei que alguns alunos têm alguma dificuldade em definir o gesto
técnico correto para o momento. Por exemplo, usaram várias vezes o passe em
apoio quando deveriam usar a manchete, o que levava muitas vezes a que
perdessem o ponto. Na manchete também observei que os alunos muitas vezes
faziam este gesto técnico sem fletir as pernas e isso fazia com que estes
perdessem facilmente o equilíbrio. Ao longo dos jogos fui alertando e corrigindo
estas situações, contudo estas habilidades técnicas serão trabalhadas mais
especificamente ao longo da unidade didática. No geral, a turma demonstrou
gostar de jogar voleibol e isso será importante na evolução desta na unidade
didática.”
Reflexão aula n.º 1. Voleibol. 27 de março de 2019

4.4.4. Avaliação formativa

Depois de realizada a AD e, com isso, definidos os objetivos para a UD, o
professor deve fazer um controlo sobre o trajeto dos alunos Assim, a avaliação
formativa (AF) revela-se fundamental, pois permite ao professor analisar as
prestações dos alunos. Esta análise permite ao professor ajustar o processo de
ensino, podendo o professor avançar no planeamento como resposta a um
desempenho elevado dos alunos, ou retrocedendo devido a um desempenho
menos positivo.
Para Araújo (2017, p. 131), “A avaliação formativa adota aqui uma dupla
vertente: para o professor, orientando e regulando o seu ensino, permitindo o
ajuste dos planos ao constatar os progressos dos seus alunos; para o aluno, vai
verificando os seus progressos e ajudando a gerir a sua aprendizagem, em
função das metas pré-estabelecidas (que, como é óbvio são do seu
conhecimento).”
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A AF é um método de avaliação extremamente importante, devendo ser
usada com mestria pelos professores, pois ela caminha lado a lado com o
processo de ensino-aprendizagem (Gonçalves, 2010). Para Rosado e Colaço
(2002), a AF permite uma participação mais ativa e descontraída dos alunos ao
longo das aulas, pois estes não associam a avaliação a algo negativo.
Esta foi a modalidade de avaliação que usei preferencialmente. Graças
aos conselhos do PC, criei um registo em Excel onde ia registando aspetos
importantes observados ao longo das aulas. Assim, ia registando algumas
anotações sobre a prestação técnica e tática dos alunos, atitudes durante a aula,
a forma como ajudou ou não um colega e até mesmo o empenho durante a aula.
Ao atuar desta forma, consegui uma ajuda fundamental em dois pontos
principais: o primeiro foi o facto de me permitir ter uma base de informações
bastante completa para o dia da avaliação sumativa, e o segundo ponto era
referente aos alunos, pois sabia sempre que alunos tinha observado e os que
ainda não tinha, e também aqueles que eram observados mais vezes. A
observação cuidada da prestação dos alunos nas variadas situações de
aprendizagem permitiu-me retirar notas importantes ao longo das aulas, as quais
me conduziram a uma avaliação contínua dos mesmos.
“É importante falar desta aluna, apesar de já ter tido algumas conversas
com ela ao longo desta UD, ela ainda se vai abaixo com muita facilidade tendo
acontecido isso nesta aula. No final da aula voltei a falar com ela e a explicar-lhe
que não pode desistir quando as coisas começam a correr menos bem. A
avaliação desta aluna (bem como a dos restantes) não está dependente desta
aula nem da aula de avaliação sumativa, pois estes têm vindo a ser avaliados ao
longo das aulas. Esta aluna melhorou bastante desde a primeira aula desta UD
quer ofensivamente quer defensivamente e avaliação desta até a data têm-se
focado nisso. Esta aula não correu da melhor forma para ela, contudo isso não
é motivo para ela achar que a avaliação final será baixa. Ela, no final da
conversa, apercebeu-se que o cenário que lhe passava pela cabeça não era
assim tão negro como achava, e agradeceu-me as palavras e a motivação com
um sorriso radiante e lágrimas nos olhos.”
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Reflexão da aula n.º 16. Basquetebol. 8 de fevereiro de 2019

Em suma, para mim a AF foi a principal forma de avaliação dos meus
alunos. Ela permitiu-me uma avaliação justa e contínua, onde os alunos sabiam
que todas as aulas contavam para a sua avaliação, não sendo esta dependente
de uma só aula. Concluindo, a AF permitiu “estabelecer metas intermédias e ao
ir verificando, através da avaliação formativa, a sua consecução, permitir-nos-á
inferir que as metas finais continuam possíveis e que o plano de ensino está bem
elaborado. Pelo contrário, se se for observando que as metas intermédias não
estão a ser concretizadas teremos necessariamente de ajustar o plano ou/e
modificar o prognóstico inicialmente pensado para outro mais adequado aos
resultados obtidos nesta avaliação intermédia” (Araújo F. , 2017, pp. 130-131)

4.4.5. Avaliação Sumativa
A avaliação sumativa (AS) acontece “quando está em causa uma decisão
de classificação dos alunos em função do grau de consecução dos objetivos,
estamos no domínio da avaliação sumativa. (Carvalho L. M., 1994, p. 137)
A AS decorreu nas últimas aulas das unidades didáticas, sendo uma aula
perfeitamente normal pois, desde o início, passei a mensagem aos alunos de
que as avaliações sumativas eram o reflexo das aulas, não tendo exercícios
diferentes dos trabalhados. Ainda assim, no primeiro período os alunos ainda
chegaram a esses momentos bastante nervosos. Felizmente, isso deixou de se
verificar nos períodos seguintes, pois estes perceberam que o que faziam aula
a aula era mais importante que o momento final da UD. Para Araújo (2017, p.
125) os critérios de avaliação “explicitam o que os alunos devem ser capazes de
fazer no final de um determinado percurso de aprendizagem, contribuindo para
que, através da avaliação sumativa, se possa fazer um balanço final das suas
aprendizagens e se atribua uma classificação.”
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“Alguns alunos sentiram o facto de ser uma avaliação sumativa e isso
condicionou o seu desempenho. Os nervos que tinham, estavam a fazer com
que errassem situações que ao longo da UD corrigiram e deixaram de errar. Ao
longo da aula fui falando com estes para perceberam que avaliação era aula a
aula e que não precisavam de estar nervosos, pois esta aula servia para
aprimorar a avaliação que tinha sido feita ao longo da UD. Verifiquei que estes
começaram a acalmar-se e a diminuírem os erros o que levou o jogo a tornar-se
cada vez melhor e mais competitivo. É preciso lembrar os alunos que a
classificação destes não depende de uma única aula, mas sim do trajeto ao longo
da UD”
Reflexão das aulas 18 e 19. Futsal. 2 de novembro de 2018

No início de cada UD tinha o cuidado de informar os alunos da forma como
iriam ser avaliados nessa determinada UD. Isto era importante, pois assim
certificava-me que os alunos não tinham dúvidas sobre como ia decorrer o
processo de avaliação. Foi também importante pois permitiu-me envolver os
alunos no seu processo de ensino. Estes sabiam desde início os objetivos
principais de cada UD, que critérios iriam ser avaliados, de que forma os iria
avaliar e quais as ponderações de cada critério. No final de cada período, as
notas eram discutidas entre mim e o PC. Essa discussão era de extrema
importância, pois este nunca me deu a nota de um determinado aluno, contudo
levou-me sempre a refletir sobre se uma determinada classificação estava certa
ou errada e se podia ser ou não ajustada.

4.4.6. Autoavaliação

A autoavaliação é um ponto importante na construção pelo próprio do seu
processo de formação. Para Carvalho (1994, pp. 147-148) “a autoavaliação
permite a “participação do aluno pode verificar-se apenas enquanto destinatário
das informações recolhidas pelo professor ou através da autoavaliação e
heteroavaliação, o que nos sugere as seguintes vantagens: o aluno toma
consciência das suas limitações e possibilidades; sabe concretamente o que se
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espera dele, conhece os objetivos e os critérios de êxito das tarefas que realiza;
a apreciação objetiva dos colegas ajuda o aluno a formar a «ideia motora»
desejável e necessária a uma correta aprendizagem; o aluno compromete-se
com o processo de ensino-aprendizagem, pode participar em compromissos
pedagógicos com colegas e professor, desenvolve atitudes e valores como o
espírito crítico, entreajuda, etc..” Já Rosado e Colaço (2002) dizem-nos que os
alunos devem participar na sua própria avaliação e através desta sua
participação serem responsáveis pela construção do seu processo de ensinoaprendizagem.
No final dos períodos letivos, os alunos faziam o preenchimento da ficha
de autoavaliação, onde se avaliavam nos três domínios (motor, cognitivo e sócio
afetivo), bem como nas diferentes unidades didáticas lecionadas durante esse
período. Esta ficha está bem construída pois, no verso, incentiva os alunos a
refletir sobre a sua prestação e sobre o que cada um deve melhorar. Foram
inúmeros os alunos que, em todos os períodos, me deixaram essas informações
escritas na ficha, o que revelou o interesse e empenho de todos os alunos da
turma. Devo dizer que, para mim, foi importante verificar que os alunos refletiam
sobre as notas que colocavam na ficha e, garantidamente, posso afirmar que
nenhum colocou uma nota que não merecesse, o que revela que conseguiam
refletir sobre o seu valor.
“No final da aula os alunos preencheram o documento de autoavaliação.
Esta forma de avaliação é muito importante, pois leva os alunos a pensarem
sobre as suas aprendizagens e sobre o seu valor. Ao analisar os documentos,
reparei que a grande maioria dos alunos se autoavaliou com responsabilidade e
sem exageros, o que denota uma boa capacidade de ponderação destes. Notei
ainda, que todos os alunos escreveram no verso deste documento o que correu
bem durante este período letivo, o que necessitam melhorar e o que esperam do
próximo período. Gostei bastante daquilo que li, pois percebi claramente que
tenho uma turma capaz de refletir sobre as aprendizagens passadas, presentes
e futuras.”
Diário de Bordo. 12 de dezembro de 2018.
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Capítulo 5
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5. Participação na escola e relação com a comunidade
A nossa passagem pelo EP não se resume apenas a lecionar. É
importante que um EE se integre no contexto escolar, relacionando-se com todos
os intervenientes da comunidade escolar, vivenciando assim muitas outras
experiências que a escola lhe pode dar. Para mim, foi muito importante toda a
relação que tive com os professores, os alunos e os funcionários da ESRT, os
quais formam esta grande comunidade que me acolheu e me ensinou muitas
coisas importantes para o meu futuro docente.
Esta relação deixou em mim uma marca profunda, levando comigo boas
amizades que foram criadas pelas inúmeras horas passadas na sala dos
professores ou nos corredores da escola, e também pela participação em
eventos dentro da escola. A minha interação enquanto professor foi muito para
além do espaço de aula, sendo que todas estas atividades extra-aula
contribuíram de uma certa forma para a minha identidade e crescimento
enquanto docente.

5.1. Dia Europeu do Desporto Escolar

O Dia Europeu do Desporto Escolar foi celebrado no dia 28 de setembro
de 2018 na ESRT. A escola realizou diversas atividades alusivas a este dia,
permitindo

aos

alunos

experimentarem

as

modalidades

de

Voleibol,

Basquetebol, Futsal e Dança. Esta atividade coincidiu com a aula que tinha a
lecionar, pelo que a minha turma não teve a aula prevista na UD de Futsal,
estando presente na atividade de Voleibol e Basquetebol.
Para mim, esta atividade teve alguns aspetos positivos, pois permitiu que
os alunos das diferentes turmas tivessem autonomia para escolherem a
atividade que mais lhes interessava. Os alunos divertiram-se e tiveram um dia
de aulas diferente. Em relação à minha turma, foi importante ver que a mesma
esteve praticamente toda na atividade de Voleibol, o que me permitiu, desde
logo, verificar algumas dificuldades destes na modalidade, bem como aspetos
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técnicos bem executados. Também consegui apurar o mesmo na modalidade de
Basquetebol, contudo a uma escala muito menor, uma vez que apenas 6 alunos
foram para esta atividade.
A minha participação nesta atividade esteve apenas ligada ao controle da
mesma durante o dia pois, como era um dos professores que ia lecionar nesse
dia, o PC colocou-me como responsável pela atividade de Voleibol.
Esta foi a minha primeira participação enquanto EE numa atividade
escolar. O evento correu muito bem, os alunos participaram ativamente e isso
contribuiu para um bom ambiente durante toda a manhã. Para mim, este
permitiu-me interagir com um vasto número de alunos que, de outra forma, não
iria conhecer, alunos esses que ao longo do ano letivo sempre que me viam me
cumprimentavam e falavam comigo.

5.2. Corta-mato escolar

Durante o ano letivo na ESRT, tive a oportunidade de participar e
organizar várias atividades desportivas. No corta-mato escolar não estive no
planeamento da atividade, contudo estive na organização com a função de
lançamento de resultados das diferentes provas. O corta-mato escolar é
organizado na Quinta das Freiras. Este espaço verde possui uma pista de
atletismo com boas condições para a realização deste evento. Todos os alunos
da escola têm a possibilidade de se inscrever nesta atividade, sendo colocados
no respetivo escalão. Daquilo que fui percebendo, o grupo de educação física já
está perfeitamente rotinado neste evento, levando a que todas as provas fossem
fluidas e bem organizadas.
Este evento decorreu na manhã do dia 23 de novembro de 2018. Já no
espaço, comecei por ajudar na limpeza da pista de corrida, em conjunto com os
professores do grupo e restante núcleo de NE. No início da prova fiquei numa
zona separada da pista e, em conjunto com o PC, fomos apontando as
classificações de cada prova e lançando os resultados na plataforma eletrónica.
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Tínhamos de ter muito cuidado a lançar as classificações, pois até um
determinado lugar os alunos eram apurados para a competição distrital.
Estiveram muitos alunos em prova e todos concorreram no seu respetivo
escalão. Apesar de não ter conseguido assistir a nenhuma prova percebi, pelas
conversas que iam chegando ao nosso local de trabalho, que uma quantidade
muito significativa de alunos tinha objetivos bem delineados, onde a vitória era o
único resultado possível. O ambiente ao longo de toda a atividade foi fantástico,
o que contagiou os professores, funcionários, pais e alunos presentes.
O grupo de educação física combinou, após este evento, realizar um
almoço com todos os professores do grupo de educação física e também com
os funcionários dos dois pavilhões da ESRT, sendo que todos os anos é
realizado este convívio. Por isso, o PC tentou ao máximo que todo o NE
estivesse presente. Confesso que o almoço trouxe momentos agradáveis de
convívio, o que permitiu o NE se aproximar de alguns professores que até então
estavam um pouco mais afastados. Este almoço foi bastante importante, pois
permitiu criar e reforçar laços com todos os professores do grupo.
Concluindo, esta atividade correu extremamente bem pois, não só foi bem
organizada, como me ajudou a aprender mais sobre como planear e realizar um
evento deste calibre.

5.3. Torneio de badminton

A manhã do último dia de aulas do primeiro período foi diferente do
habitual. Nesse dia realizou-se o primeiro torneio de Badminton na ESRT,
estando este torneio inserido no PA e com a organização a cargo do núcleo de
Estágio de Educação Física, juntamente com o PC.
Coube-me a mim e ao meu colega de NE traçar as linhas mestras do
torneio. Com a ajuda do PC, montámos 12 campos no pavilhão antigo e 6
campos no pavilhão novo. Com isso, distribuímos a competição pelos dois
pavilhões, onde no pavilhão antigo realizámos o torneio referente ao Ensino
Secundário e, no pavilhão novo, a competição relativa ao Ensino Básico.
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Decidimos ainda que as equipas eram constituídas por 7 alunos: 5 titulares e 2
suplentes. Isto foi pensado para evitar um número excessivo de alunos inscritos.
Como nesse dia o PC teve uma aula, fiquei eu e o meu colega de NE a
organizar o Torneio e a delinear as regras básicas deste. Desta forma, criámos
um documento que fosse claro para os alunos e professores das diferentes
turmas. Elaborámos ainda o cartaz, onde estava bem identificado a data do
evento, as horas e a forma de inscrição. Após a preparação destes documentos,
enviei-os para o PC. Assim, caso fosse necessário, este podia fazer as devidas
correções. Após o PC nos dar indicação que tudo estava bem feito, afixámos os
documentos pela escola para que os alunos pudessem estar a par do evento.
Também elaborámos os modelos dos documentos de apoio ao torneio,
nomeadamente o esquema de competição do 3º Ciclo e do Secundário, as
Tabelas de pontuação da fase de grupos, a ficha de inscrição e o Quadro
competitivo de ambas as competições.
Após tudo estar pronto, fomos ter com todos os professores para lhes dar
conhecimento das regras do torneio e da forma de inscrição dos alunos das suas
turmas. Cada professor recebeu uma ficha de inscrição por turma, onde tinham
a indicação que a entrega seria até dia 7 de dezembro de 2018. Alguns
professores tiveram aulas no período da tarde do dia 7, devido a isso um de nós
ficou encarregue de passar na escola para levantar as respetivas fichas. Após
todas estarem na nossa posse, organizámos um documento onde constavam
todos os alunos inscritos por turma e por competição.
Promovemos

então,

um

torneio

com

todos

os

alunos

(inscritos+suplentes), pois a análise do documento de alunos inscritos
possibilitou isso. Informámos o Professor Cooperante desta situação e
avançámos para o esquema da competição do 3º Ciclo e do Ensino Secundário.
O plano original sofreu aqui uma alteração, pois tínhamos criado grupos
de 3 alunos, onde dois jogavam e um arbitrava. Após análise do esquema de
competição, optámos por fazer grupos de 4 alunos. Esta alteração levou a que
cada aluno tivesse realizado mais jogos na primeira fase, o que não se verificava
em grupos de 3 alunos. A fase seguinte foi a eliminar até se chegar à final.
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Como elaborámos e afixámos o quadro competitivo na escola, os alunos
puderam saber com antecedência as horas, o campo de jogo, os jogadores e os
árbitros, o que agilizou o processo no dia do torneio. Os documentos informativos
foram afixados na semana anterior ao torneio e neles constavam as listagens de
alunos e a constituição dos diferentes grupos. Foram também afixados os dois
esquemas de competição, tornando mais fácil para os alunos encontrarem os
campos onde jogaram. No pavilhão antigo, os campos foram montados no dia
anterior ao torneio, enquanto na manhã do torneio montámos os campos no
pavilhão novo. Esta diferença deveu-se ao facto de no pavilhão novo existirem
equipas a treinar na noite anterior.
No dia da competição fiquei alocado na competição do 3º ciclo, enquanto
que os restantes EE e o PC ficaram na competição do Ensino Secundário. Houve
uma pequena alteração, pois era suposto eu estar na competição do ensino
secundário. Contudo, como tinha alguns alunos que participaram no torneio do
ensino básico, estes pediram-me para estar na sua competição.
Posso dizer que na competição do 3º ciclo os jogos decorreram sem
problemas; esta competição iniciou a horas e terminou dentro do previsto.
Conseguimos superar todas as dificuldades que fomos encontrando, o que fez
com que a competição decorresse da melhor forma possível. Alguns alunos
substituíram outros e isso levou a alterações nos grupos de última hora, contudo
resolvemos com facilidade. Na organização contámos com a preciosa ajuda de
duas alunas do 11º ano, com quem tinha falado uns dias antes do torneio para,
caso pudessem e tivessem interesse, nos ajudarem. Estas responderam
positivamente e foram fundamentais no decorrer da fase de grupos. A ambas
deixo um agradecimento pessoal pela atitude, entrega e paixão que tiveram
durante toda a competição.
Quanto ao que resta da organização, infelizmente faltaram algumas
coisas: podíamos e devíamos ter feito diplomas para todos os participantes e
medalhas para os 3 primeiros classificados. A organização do torneio deu
bastante trabalho e perdi muitas horas para que os documentos e toda a
estrutura do torneio tivesse sido bem feita, percetível a todos e bem estruturada.
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Em suma, o Torneio correu muito bem, tivemos bons feedbacks de todos
os professores, dos alunos que participaram e dos funcionários que nos
ajudaram. Participaram neste torneio cerca de 240 alunos, pelo que será
importante manter e melhorar este torneio em futuras edições, sendo percetível
que os alunos gostaram bastante desta atividade. Um agradecimento especial
aos professores que nos ajudaram durante o torneio e pelas ideias que os
mesmos deram durante o planeamento deste.

5.4. Peddy Paper – maio mês do coração

O Peddy Paper, maio mês do coração, realizou-se no dia 23 de maio de
2018 na ESRT, tendo participado nesta atividade as turmas do 7º e 8º anos de
escolaridade. A organização deste Peddy Paper esteve a cargo do NE de
Educação Física, em parceria com o núcleo do Projeto Educação para a
Cidadania. O PC teve um papel preponderante na elaboração do Peddy Paper.
Este criou os passos importantes para tudo estar bem organizado e criado
atempadamente. Criámos assim o regulamento e as folhas Excel para o cálculo
do tempo final das equipas. Já o PC criou o cartaz, a carta de prova, e as fichas
por posto.
Para esta atividade foram criados dez postos espalhados pela escola,
onde os alunos tinham de resolver diversos desafios. Em oito dos dez postos,
existiam quatro desafios diferentes. Assim, as diferentes equipas não davam as
respostas umas às outras. Nos restantes dois postos, as tarefas eram
desportivas, sendo que um deles era dedicado ao Basquetebol (realizar 7
lançamentos) e o outro era dedicado ao Futebol (realizar um circuito de
condução de bola). Paralelamente, as equipas tinham de cumprir 2 objetivos
adicionais para obterem o máximo de bonificações: um deles era a recolha de
um inseto vivo e o outro era a equipa conseguir manter um copo cheio com
líquido corante ao longo de todo o jogo.
Este evento correu extremamente bem. Os alunos gostaram bastante e
os feedbacks que fomos ouvindo ao longo do dia foram sempre positivos.
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Participaram cerca de duzentos e vinte alunos neste evento, distribuídos por
trinta e duas equipas, uma vez que cada turma participava com quatro equipas.
A pontuação final da turma era o somatório do tempo das 4 equipas.
Como em qualquer evento, nem tudo corre como o esperado. Falhámos
na distribuição dos dorsais, uma vez que os estávamos a distribuir somente
quando a equipa iniciava a prova, o que provocava atrasos. Esta situação foi
corrigida a tempo, afetando somente as primeiras 8 equipas. Após esta situação
estar resolvida, a partida das equipas na prova decorreu sem atrasos. Na
estação de futsal, devíamos ter dois circuitos iguais em vez de apenas um, para
que as equipas não ficassem em espera. Esta situação foi imediatamente
corrigida após ter acontecido uma situação em que uma equipa estava a realizar
e outra tinha acabado de chegar.
Em suma, este evento foi extremamente positivo, quer para nós, quer para
os alunos que participaram nele. Foi um prazer estar presente, ter ajudado a
organizar e ter participado, pois pude aprender a melhor forma de organizar um
Peddy Paper e pude também constatar o interesse e gosto que os alunos
demonstraram durante toda a atividade. É, sem dúvida, uma atividade que irei
organizar futuramente e espero que a ESRT a mantenha nas suas atividades
anuais.

5.5. Desporto Escolar
De acordo com o artigo 5.º do Decreto-lei n.º 95/91, “Entendese por desporto escolar o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de
formação com objeto desportivo desenvolvidas como complemento curricular e
ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de
escolha, integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito
do sistema educativo”.
No AERT n.º 3, os alunos têm acesso a um conjunto bastante vasto de
atividades desportivas extracurriculares. Assim, as modalidades existentes no
desporto escolar (DE) deste agrupamento são: Voleibol, Futsal, Basquetebol,
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Dança, Natação, Badminton e Tiro com arco.
A escolha das atividades por cada elemento do NE aconteceu sem
grandes dúvidas da nossa parte. O PC deu-nos todas as informações
importantes sobre cada uma das modalidades e deixou-nos à vontade para
escolhermos a modalidade que mais nos agradava. Como tenho experiência em
lecionar natação, e como o DE desta modalidade é no mesmo local onde
trabalho, a opção por integrá-la surgiu de forma lógica e natural. Assim, dei o
meu contributo apenas durante os treinos, pois as competições que surgiram ao
longo do ano letivo coincidiam com o meu horário de trabalho, impossibilitandome assim de acompanhar os alunos nas competições. Tive também a companhia
de outro elemento do NE, pois este queria aprofundar os seus conhecimentos
de natação e assim aproveitou esta oportunidade. Também ele não pode estar
nas competições devido ao trabalho. O DE natação decorria todas as terças
feiras, das 15:30 às 17:00, na Piscina Municipal de Rio Tinto.
Durante os treinos fui tentando ao máximo passar a minha experiência
para os alunos e também para o meu colega de NE. É importante que os
diferentes professores cooperem para melhorar a prestação dos alunos, seja no
DE, seja nas aulas. Esta colaboração permitiu aos alunos de natação uma boa
evolução técnica e também criou neles hábitos desportivos regulares.
De acordo com o artigo n.º 51 do decreto-lei n.º 95/91, “O desporto escolar
visa especificamente a promoção da saúde e condição física, a aquisição de
hábitos e condutas motoras e o entendimento do desporto como fator de cultura,
estimulando

sentimentos

de

solidariedade,

cooperação,

autonomia

e

criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos estudantes praticantes,
salvaguardando-se a orientação por profissionais qualificados.”
Esta experiência foi muito produtiva, pois permitiu-me aprender uma
realidade que até então desconhecia. Hoje sinto-me capaz de assumir sem
qualquer receio um projeto idêntico numa outra escola ou quem sabe na mesma.
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5.6. Direção e Conselho de Turma

O conselho de turma é um momento de excelente aprendizagem para um
EE, pois é aqui que se reúnem os docentes das diferentes disciplinas da turma
e no qual estes conversam sobre o estado dos estudantes, que pontos existem
a melhorar e, em conjunto, trabalham em prol do crescimento dos alunos. É
também vital, pois o EE consegue observar diferentes identidades profissionais
num só espaço, podendo “beber” um pouco de cada uma delas, contribuindo
assim para o crescimento da sua bagagem profissional.
A nossa identidade profissional ganha assim mais valor com a presença
nestas reuniões. “Durante o teu estágio profissional, vais poder com certeza,
participar em eventos como os referidos anteriormente, viver de perto o desporto
escolar e participar em reuniões importantes, que por um lado te farão sentir
mais professor, e por outro, te farão sentir que a escola tem muito para mostrar,
e que é importante para cada um de nós, que a comunidade esteja presente para
que possamos ser cada vez mais completos, e para que ambas possam atirar
para a vida o melhor de nós” (Ferreira, 2013, p. 129)
Sendo a minha turma de 11º ano, pertencente ao curso de ciências e
tecnologias A, encontravam-se presentes na reunião os docentes de Biologia,
Educação Física, Matemática, Filosofia, Físico-Química, Inglês e Português.
Percebi de imediato que todos os docentes eram bastante experientes, sendo
eu o mais novo e, curiosamente, alguns já tinham sido meus professores
enquanto eu fui aluno desta escola. A reunião iniciou-se com uma conversa
sobre o comportamento da turma, nomeadamente questões de respeito e
educação dos alunos para com os diferentes professores. Acertou-se, também,
as datas de avaliação das diferentes disciplinas para que estas não coincidissem
ou ficassem muito perto umas das outras. O ambiente foi bastante descontraído,
apesar de alguns momentos de discordância, o que é perfeitamente normal.
Neste conselho de turma em particular, foi possível ver que os docentes
estavam preocupados com a evolução dos alunos, o que foi para mim natural,
pois estamos num ano de exames nacionais e os alunos necessitam estar bem
preparados para eles. É, por isso, importante para os alunos que os seus
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professores acreditem nas capacidades deles e os ajudem a chegar aos seus
objetivos. Esta foi uma crença com a qual me identifiquei bastante, pois para mim
é vital acreditar que consigo mudar a vida dos meus alunos, ajudando-os o
melhor que puder no percurso académico destes.
O PC, enquanto diretor de turma, conduziu muito bem todas estas
reuniões. Ele, tentou sempre que a partilha de experiências entre docentes fosse
um ponto importante destas reuniões, o que, no geral, levou a que fossem
implementadas novas estratégias nas diferentes disciplinas. Esta partilha levou,
também, a que os diferentes docentes vissem de outra maneira certos alunos
que, nas suas aulas, não teriam o melhor comportamento, mas noutras não havia
esse problema. Assim, definiram-se estratégias para atuar de outra forma
perante esses comportamentos, trazendo uma riqueza muito grande para estas
reuniões.
Já na parte das classificações, foi importante perceber que os diferentes
professores usam uma avaliação não só criterial, mas também normativa, sendo
que algumas notas foram alteradas após comparação entre alunos. Esta
situação não se verifica na avaliação através dos diversos testes escritos, uma
vez que os resultados destes são quantitativos.
Tive sempre o apoio do PC para falar sobre as minhas estratégias de
ensino. Como por exemplo, a avaliação dos alunos aula a aula. Neste ponto,
alguns docentes viram o valor desta estratégia e comentaram ser importante
também para as suas aulas. É de destacar que apesar de ser um EE, os outros
professores viam-me no mesmo patamar destes e viram nas minhas palavras
aspetos importantes e possíveis de aplicar nas suas aulas. As reuniões
terminavam após as atas estarem concluídas e corrigidas.
“A reunião do conselho de turma foi sem dúvida extremamente rica. Esta
reunião, serviu para os diferentes professores da turma fazerem uma
retrospetiva deste primeiro período, bem como, lançarem as classificações finais
dos alunos. No final da reunião e após uma longa reflexão da minha parte, sinto
que aprendi muito com ela. O testemunho dos diferentes professores, bem como
o meu, permitiu-me ter uma visão diferente do ensino. Foram partilhadas ideias
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e estratégias muito importantes, e que sem dúvida vão contribuir para uma
melhor docência da minha parte. O convívio com professores mais experientes
é um ponto importante no nosso desenvolvimento, se, estivermos dispostos a
absorver essas ideias. Foi também importante para mim perceber que os
diferentes professores não me viam como um EE, mas sim como alguém igual a
eles, com ideias e estratégias novas, que podiam ser usadas por eles na
melhoria das suas aulas. Foi sem dúvida uma experiência muito rica e que
espero poder continuar a ter futuramente.”
Diário de bordo. Reunião conselho de turma. Final do 1º Período

5.7. Desenvolvimento Profissional

Destaco agora a última área do EP: o desenvolvimento profissional. O
âmbito principal nesta “… área engloba atividades e vivências importantes na
construção

da

competência

profissional,

numa

perspetiva

do

seu

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de
pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.” 13
Esta última área tem como objetivo principal, “perceber a necessidade do
desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do
exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de
desenvolvimento profissional.

Investigar a sua atividade em toda a sua

abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação).”14
Esta passagem na minha formação foi essencialmente assente na
partilha. É extremamente importante termos um grupo que nos apoia e em quem
sabemos que podemos partilhar tudo, como os nossos problemas, as nossas
inseguranças e as nossas vitórias. Este modo de estar na escola foi incutido,
quer a mim quer aos meus colegas de NE, pelo PC, pois ele sabia que essa era
a melhor foram de juntos conhecermos novas aprendizagens que nos permitiram
melhorar a nossa construção profissional. Uma rotina criada pelo PC, e que se

13
14

Normas orientadoras do Estágio profissional (2018, p. 7)
Normas orientadoras do Estágio profissional (2018, p. 7)
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revelou fundamental no meu processo de crescimento, foi a reflexão. O PC, logo
desde o início do EP, provocou em mim a necessidade de refletir, quer sobre as
coisas boas, quer sobre as menos boas, não me dando as respostas para as
minhas dúvidas, mas sim dando-me o caminho a seguir para eu próprio
encontrar a solução. Também lhe devo o meu desenvolvimento a nível da
observação, reconheço que, no início do EP, as minhas observações eram muito
descritivas. Contudo, o PC incentivou-me a procurar formas de observar de
maneira diferente, guiando-me assim a uma nova forma de ver as coisas e
aprender com aquilo que ia vendo todos os dias durante o EP.
A minha bagagem profissional cresceu muito graças a todos estes
ensinamentos do PC e hoje sei que as minhas competências enquanto professor
são superiores às que apresentava no início do EP. Hoje a minha capacidade de
comunicação verbal e não verbal evoluiu bastante, sendo que a segunda foi um
ponto muito em foco ao longo de todo o EP. A melhoria da minha capacidade de
observação também me permitiu crescer na deteção dos meus erros e dos erros
dos meus alunos, permitindo-me assim dar melhores feedbacks e também
perceber muitas coisas que antigamente não percebia, como saber se algo
preocupa um aluno, ou até mesmo se este está motivado ou não.
A realização do estudo investigação-ação, permitiu-me perceber se a
motivação é um fator importante ou não no desenvolvimento das competências
dos alunos e se estes evoluem mais estando motivados para a prática de uma
determinada modalidade ou não. Para realizar este estudo, tive de proceder a
uma investigação sobre o tema e isso levou a novas aprendizagens da minha
parte. É relevante perceber que todos os dias são importantes, pois a qualquer
momento acontece algo nas nossas vidas que desconhecíamos e, ao sermos
confrontados com isso, iremos sem dúvida evoluir e crescer.
A minha formação não se limitou ao meu dia a dia na escola, uma vez
que, paralelamente à minha vida enquanto docente na escola, também fui aluno
durante o ano letivo na faculdade. As unidades curriculares de Tópicos I e II,
trouxeram aprendizagens importantes ao longo deste processo, sendo que
destaco os conteúdos lecionados em Suporte Básico de Vida e também a
partilha das experiências de outros EE.
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Em suma, o meu desenvolvimento profissional, deveu-se à minha grande
vontade de crescer e ser a cada dia melhor que no dia anterior. Mas não foi só
da minha vontade que consegui evoluir, tive à minha volta pessoas excecionais
que todos os dias me ensinaram conteúdos novos e formas de comunicar novas.
A entreajuda e união foi a chave para o sucesso e isso devemos sem qualquer
dúvida ao PC e a PO, que sempre me orientaram para o caminho certo.
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Capítulo 6
ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO
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6. Estudo comparativo sobre a preponderância da classificação na

motivação dos estudantes nas aulas de educação física
6.1. Resumo

No início do primeiro período e após observar várias aulas na Escola Secundária
de Rio Tinto, surgiu-me a ideia para este estudo, uma vez que notava grandes
diferenças na motivação dos alunos das diferentes turmas. Notei que existiam
turmas (como a minha) altamente disponíveis para realizar a aula, enquanto
noutras não se notava essa atitude, o que me levou a tentar perceber o porquê
de isto acontecer. Desta forma, tive o propósito de investigar a influência da
classificação na motivação dos alunos para a realização das aulas de EF.
Pretendeu-se compreender a razão da falta de motivação dos alunos do 12º ano,
e até que ponto a classificação da disciplina de EF não ser contabilizada no
cálculo da média final do curso para acesso ao Ensino Superior, pode estar a
ligada a isso. Especificamente, os objetivos do estudo foram: investigar a
influência da classificação na motivação dos alunos para as aulas de EF;
investigar se existem diferenças significativas de motivação entre os alunos do
10º e 12º anos; investigar se existem diferenças entre motivação intrínseca e
extrínseca entre os alunos do 10º e 12º anos. A amostra foi constituída por 47
alunos do curso CT, de uma turma do 10º e outra do 12º ano, da ESRT, dos
quais, 20 são do género masculino e 27 do feminino. A média de idades destes
situa-se nos 16,66 anos ± ,325, tendo o aluno mais novo 15 anos e o mais velho
19 anos. O instrumento utilizado foi o Questionário de Kobal (1996), o qual está
indicado para o estudo da motivação dos alunos nas aulas de EF, já as respostas
foram dadas através de uma escala de Likert de 5 pontos. Este estudo
demonstrou que para ambos os anos a “Motivação Intrínseca” é a dimensão mais
importante para os alunos. A nível da “Motivação Extrínseca” e mais
concretamente no item “Preciso tirar boas notas”, foi conclusivo que os alunos
de 10º ano atribuem uma importância elevada à classificação devido ao facto
desta esta contar para acesso ao ensino superior. Já para os alunos de 12º ano,
apesar de darem alguma importância à classificação, esta não é valorizada. Para

127 | P á g i n a

eles, o mais importante é “Estar com os amigos” e acima de tudo realizar as
aulas pelo próprio prazer destas.

PALAVRAS-CHAVE:

EDUCAÇÃO

FÍSICA,

MOTIVAÇÃO,

MOTIVAÇÃO

INTRÍNSECA, MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA, CLASSIFICAÇÃO.
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6.2. Abstract

At the beginning of the first period and after observing several classes at Rio Tinto
Secondary School, I came up with the idea for this study, since I noticed great
differences in the motivation of the students in the different classes. I noticed that
there were classes (such as mine) that were highly available to take the class,
while others did not notice this attitude, which led me to try to understand why
this happened. In this way, I had the purpose to investigate the influence of the
rating in the motivation of the students for the accomplishment of the EF classes.
It was intended to understand the reason for the lack of motivation of students of
the 12th year, and to what extent the rating of the EF course is not counted in the
calculation of the final average of the course for access to Higher Education, can
be linked to this. Specifically, the objectives of the study were: to investigate the
influence of the classification in the motivation of the students for the EF classes;
to investigate if there are significant differences in motivation among students in
10th and 12th grades; investigate whether there are differences between intrinsic
and extrinsic motivation among students in 10th and 12th grades. The sample
consisted of 47 students from the TC course, from a 10th grade class, and from
the 12th grade class, of which 20 were male and 27 females. The average age is
16.66 years ± ,325, and the youngest student has 15 years old and the oldest
student 19 years old. The instrument used was the Kobal Questionnaire (1996),
which is indicated for the study of student motivation in EF classes, and the
answers were given through a 5-point Likert scale. This study demonstrated that
for both years "Intrinsic Motivation" is the most important dimension for students.
At the level of "Extrinsic Motivation" and more concretely in the item "I need to
get good grades", it was conclusive that the students of 10th grade assign a high
importance to the classification due to this count for access to higher education.
The students of the 12th grade, although they give some importance to the
classification, is not valued. For them, the most important thing is "Being with
friends" and, above all, to carry out the lessons for their own pleasure.
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MOTIVATION, EXTRINSIC MOTIVATION, RATING

130 | P á g i n a

6.3. Introdução

A ideia deste estudo surgiu em conjunto com um colega de NE. Após
observarmos algumas aulas, percebemos que existiam diferenças significativas
na motivação dos diferentes alunos. Numas turmas observamos muitos alunos
que não realizavam aula, ale gando diversas justificações, enquanto noutras isso
não se verificava e víamos uma motivação extrema na prática da aula.
A 5 de julho de 2012 é publicado o Decreto-Lei n.º 139/2012. Através dele,
o Ministério da Educação revelou ao mundo educativo, que a classificação de
Educação Física iria apenas contar para a conclusão do ensino secundário, não
tendo “peso” sobre a média de candidatura dos diferentes alunos à faculdade.
Neste ano letivo esse decreto foi revogado, passando os alunos que iniciaram o
10º ano a ser abrangidos pelas novas medidas, nas quais, a Educação Física
volta a contar para o cálculo da média de candidatura ao Ensino Superior. Já
para os alunos que se encontravam dentro deste ciclo, a classificação de
Educação Física continua a não ser considerada no acesso ao Ensino Superior.
Este estudo, visa principalmente, a melhoria da minha perceção sobre os
índices de motivação apresentados pelos alunos e as respetivas diferenças entre
géneros e anos de escolaridade. Este estudo, servirá assim, para melhorar a
minha forma de atuar e de perceber os meus futuros alunos, mas também
investigar a preponderância da classificação na motivação destes, pretendendo
assim perceber a razão da falta de motivação dos alunos e se o facto de a
classificação da disciplina de EF não ser contabilizada na média final do curso
tem ou não influência nas suas atitudes. Aliado a isto, irei também investigar se
há diferenças entre a motivação intrínseca e extrínseca entre os alunos do 10.º
e 11º/12.º ano.
O grupo de estudo foi constituída por 47 alunos da ESRT, do 10.º e 12.º
ano de escolaridade. Como instrumento, utilizei o Questionário de Kobal (1996),
estando este validado para a população portuguesa, como ferramenta de análise
da motivação dos alunos. As respostas foram organizadas de acordo com uma
Escala de Likert, onde se pediu aos alunos para manifestarem o seu nível de
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concordância, desde o discordo totalmente (nível 1), até ao concordo totalmente
(nível 5).
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6.4. Revisão da literatura

A disciplina de Educação Física, tem conhecido ao longo dos tempos,
alguns altos e baixos. Depois de alguns anos em que esta disciplina deixou de
contar para a média de acesso ao ensino superior, excetuando, quando os
alunos pretendessem prosseguir estudos na área, eis que neste ano letivo de
2018/19 ela voltou a contar para a média de acesso ao ensino superior para os
alunos que iniciassem o 1º ano do ensino secundário, ou seja o 10º ano. Esta
alteração foi aprovada e lançada em Diário da República através do Decreto-Lei
n.º 55/2018. Felizmente percebeu-se que não era possível continuar com a
mesma atitude perante esta disciplina, voltando esta a ter a importância de
outros tempos.
Os objetivos gerais da EF passam por incentivar os alunos a:
•

“Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do
grupo;

•

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas,
aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética
desportiva, etc.;

•

Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das
atividades físicas, interpretando a sua prática e respetivas condições como
fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral;

•

Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e
poluição como fatores limitativos das possibilidades de prática das atividades
físicas e da aptidão física e da saúde das populações;

•

Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das
atividades físicas e aplicar as regras de higiene e de segurança;

•

Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da
condição física de uma forma autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da
saúde, qualidade de vida e bem-estar;

•

Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais,
particularmente de resistência geral de longa e média durações, da força
resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de reação simples

133 | P á g i n a

e complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e das destrezas
geral e específica;”15
A Educação Física, permite aos alunos desenvolverem as suas
capacidades físicas, mas também a sua cultura desportiva. Esta, a par da
disciplina de Português, acompanha os alunos desde o 1º ciclo até ao fim do
Ensino Secundário, diferindo apenas desta no que diz respeito ao pré-escolar
uma vez que a disciplina de Português não aparece neste ciclo, o que revela
desde logo a importância da Educação Física na vida dos alunos. Contudo
apesar disto, sabemos que a disciplina ainda se encontra desvalorizada na
nossa sociedade, apesar de continuamente lhe serem reconhecidos benefícios.
“… a escola não pode ficar indiferente face ao desenvolvimento da vontade e da
capacidade de ação das nossas crianças. Se tivermos em atenção que o perfil
do dia-a-dia de cada criança se distingue também pela diferença de tempo gasto
em atividade desportiva, e que o grau de inclinação para esta é resultante do
processo de socialização; se a escola ignorar este fato e não fizer nada para
criar uma atmosfera que motive para a pratica desportiva os alunos mais fracos
e carenciados em termos corporais e motores; se habituar estes à permanência
no insucesso, na desilusão, na frustração, na resignação, marginalização e
exclusão; se favorecer atitudes de subvalorização da Educação Física, de
desconsideração e abandono do desporto, então não surpreenderá que os
jovens apresentem níveis baixos de aptidão física e de saúde” (Bento, 2017, p.
68).
Existe hoje, um número alargado de estudos que nos falam dos benefícios
da prática de atividade física, benefícios esses, a nível social, psicológico e de
saúde. “Further evidence suggests that exercise is associated with improved
academic outcomes, maintenance of positive interpersonal relationships, and
reduced incidence of depression, anxiety, and fatigue. One study concluded that
school-based physical activity programs increased concentration; improved
mathematics, reading, and writing scores; and reduced disruptive behaviors. In
addition, participation in vigorous physical activity has been linked to reduction in
anxiety, tension, depression, and reactivity to stressors, which improves improve
15

Programa Nacional de Educação Física do Ensino Secundário (2001, pp. 13-14)
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student attitudes toward themselves and school” (Symons, Cinelli, James, &
Groff, 1997, p. 224)
No que concerne à prática da AF de “crianças e jovens, de adultos e
idosos, de carentes e deficientes, de olímpicos sobredotados ou inconformados,
de rendimento ou recreação, o desporto é um instrumento de concretização de
uma filosofia do corpo e da vida. É da vida e da sua qualidade que estamos a
inquirir quando, nos questionários referentes aos comportamentos de saúde de
uma população, pedimos dados sobre hábitos desportivos. É a questão da vida
que leva a OMS-Organização Mundial de Saúde a prescrever a prática
desportiva em todas as idades. São os direitos do Homem que nos movem,
quando advogamos a prática desportiva em todas as idades e em todos os casos
de menoscabo da dignidade da vida” (Bento, 2017, p. 49).
A escola precisa, portanto, de fugir ao estigma de robotização que lhe é
atribuído e que leva muitas vezes, à extinção da criatividade dos alunos. "A
escola precisa de riso, de entusiasmo, de dinamismo, de palmas, de alegria;
precisa que se goste dela. O desporto pode contribuir para isso, com dias
desportivos, com competições e torneios internos e externos, com pontos altos
na vida escolar. Trata-se de, pelo desporto, integrar mais a vida na escola e a
escola na vida” (Bento, 1995, p. 127)
Com o crescimento, percebemos que a sociedade nos impõe desde
pequenos, comportamentos pré-definidos, como por exemplo, a necessidade de
tirar boas notas, ou também, que o curso de medicina é que o dá mais status
social. Assim, desde crianças que somos bombardeados com a necessidade de
ter o melhor desempenho académico possível, centrando a vida do aluno em
volta disso. É, por isso, percetível que os alunos se sintam realizados quando
atingem o sucesso educativo, seja a nível intelectual como a nível físico. A escola
deve assim, promover estilos de vida saudável, criação de hábitos desportivos,
trabalho de equipa, entre outros, que conduzam os alunos, não só ao bem-estar
físico, mas também mental e social. Neste último, a disciplina de Educação
Física é uma “montra” fundamental dando inúmeros valores aos alunos ao longo
da sua formação, contribuindo assim para o seu desenvolvimento pessoal e
intelectual.

135 | P á g i n a

Vivemos nos dias de hoje tempos conturbados. As crianças perderam a
capacidade de brincar na rua, levando a que o seu desenvolvimento motor, seja
diminuto e desenvolvido apenas nas aulas de Educação Física. Essas
brincadeiras foram substituídas pela tecnologia, que trouxe um fascínio tal, que
levou gerações inteiras de crianças a perderem o hábito de brincar e até mesmo
de falarem entre si. Isso resultou na perda de literacia motora em relação a
gerações anteriores, que nada tinham para além de uma bola e um par de
sapatilhas furadas. As brincadeiras, a interação e a socialização são hoje feitas,
através de um vidro de telemóvel e não pelas palavras saídas da boca ou pelas
corridas desenfreadas na rua de casa dos avós. Hoje, a televisão, os tablets e
os computadores despertam um interesse desenfreado nas crianças e jovens,
levando a que prefiram isso a jogos de tabuleiro, a tardes a jogar à bola ou a
fazer karaoke e a todas as outras brincadeiras que faziam parte do nosso
quotidiano.
Para a escola isto é um problema, pois as crianças e jovens atuais têm
vindo a perder o interesse nela, visto que lá não têm acesso a toda essa
tecnologia. No caso da Educação Física, um professor de hoje tem de saber
como chegar aos alunos, motivando-os para a prática de uma atividade que
muitas crianças não têm interesse em praticar. Atualmente, o desafio de
qualquer professor é criar e lecionar aulas altamente atrativas para os alunos e,
se possível, trazê-los para o centro da sua própria educação. Contudo, sabemos
que as formas de lecionar não conseguem acompanhar o ritmo tecnológico com
que os alunos são bombardeados nos dias que correm e isso gera falta de
interesse e motivação. Vemos muitos alunos a não fazerem aulas de Educação
Física, porque não estão motivados para elas, sendo que, isso vem de terem
vergonha do seu corpo, de terem excesso de peso, de não saberem pontapear
uma bola, ou até mesmo por não saberem correr e o grande desafio de hoje é
transformar estas crianças e levá-las a serem melhores. Estas situações levam
a que uma criança sofra alterações do seu estado físico, psicológico e social,
provocando nelas complexos de autorrejeição e a ideia de não serem capazes
de resolver as múltiplas atividades que lhes são pedidas.
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A atividade física tem sido, ao longo dos tempos, um alvo primordial de
estudos, uma vez que esta tem o poder de melhorar o bem-estar psicológico e
físico das pessoas, mas também tem demonstrado uma enorme importância no
bem-estar social das inúmeras sociedades. Contudo, nos dias de hoje, muitas
pessoas estão limitadas à escola, no que à prática de atividades físicas
concerne. Os docentes de Educação Física ganham assim um lugar de destaque
na promoção da atividade física nas crianças, desta forma “… o professor
enquanto responsável pela formação principalmente de crianças e adolescentes
deve conhecer as características individuais de seus alunos, inclusive os motivos
que os levam a praticar certas modalidades, para então planejar a melhor forma
de intervenção com vistas a conseguir resultados satisfatórios” (Paim & Pereira,
2004, p. 159).
É importante perceber que hoje um professor tem de ser “um mestre” nas
estratégias que aplica em contexto de aula, de modo a permitir que os seus
alunos estejam motivados para realizar uma atividade que fora do contexto
escolar nunca praticaram nem irão praticar, assim “nos dias atuais é muito difícil
motivar os alunos a participarem das aulas de Educação Física e é de
fundamental importância que o professor esteja preparado e atento para que
essa evasão não ocorra em suas aulas” (Carvalho L. C., 2015, p. 548).
“Constata-se, pois, que, nos dias de hoje, a motivação é um dos pontos centrais
da investigação, quer em Psicologia de carácter geral, quer (e principalmente)
em Psicologia do Desporto” (Maia, 2003, p. 2). Investigando a nossa realidade,
percebemos claramente que a escola é o local primordial para a prática
desportiva, onde as nossas crianças podem brincar livremente e sem as
preocupações atuais, mas também podem treinar diversas modalidades quer no
desporto escolar, quer na aula de Educação Física.
“Na sociedade atual, a escola representa um dos principais espaços
educacionais. Para alcançar seus objetivos, os alunos necessitam, além de
compreender sua importância, motivar-se na busca pela aprendizagem” (Pizani,
Barbosa-Rinaldi, Miranda, & Vieira, 2016, p. 260). Existe, portanto, uma ligação
entre a motivação e a aprendizagem, pois como sabemos, um aluno pode
aprender por estar motivado para a prática de determinada atividade ou matéria
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de estudo, mas também pelo facto de estar motivado pela possibilidade de
aprender algo que desconhecia, “sobre o assunto, Guimarães e Boruchovitch
(2004) salientam que um estudante motivado apresenta interesse durante o
processo de ensino‐aprendizagem, envolve‐se de forma persistente em tarefas
desafiadoras” (Pizani, Barbosa-Rinaldi, Miranda, & Vieira, 2016, p. 260). Não
havendo motivação os alunos não executam as atividades propostas ou,
provavelmente, realizam incorretamente, assim, “a análise da motivação
relacionada com a psicologia é tida como uma força propulsora (desejo) por trás
de todas as ações de um organismo, pode-se dizer que é destacada como o
sentimento de uma necessidade, ou seja, um conjunto de fatores psicológicos
(conscientes ou inconscientes) de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os
quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo, despertando sua
vontade e interesse para uma tarefa ou ação conjunta. A motivação surge de
dentro das pessoas, não há como ser imposta. Despertar o interesse para a
qualidade é fundamental, uma vez que não se implanta qualidade por exortação,
decretos ou quaisquer mecanismos coercivos” (Franchin, 2019, p. 3).
A motivação é, portanto, o aspeto ativo da ação, isto é, ela permite-nos
tomar a iniciativa de partir para a realização de uma determinada ação, tendo
objetivos e objetos bem definidos, assim, ela é o que leva a pessoa a agir numa
determinada situação. A principal ideia a deter sobre a motivação é que esta atua
quando sabemos pelo que estamos a lutar, seja pela nota mais alta no teste, ou
por realizar o melhor tempo numa corrida. Assim, a desmotivação acontece
quando as pessoas abandonam as ações a realizar sem lutar e a motivação
aparece, quando as pessoas encontram recursos e estratégias quando se
deparam com situações difíceis ou pela primeira vez e também quando estas
persistem quando as coisas não estão a correr bem. As pessoas quando estão
motivadas persistem até atingirem os objetivos a que se propuseram, sendo que
a motivação é fundamental, refletindo-se na luta pelos objetivos e não na
desistência

perante

os obstáculos

como

acontece

com

as pessoas

desmotivadas. Desta forma, “a motivação é caracterizada como um processo
ativo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da interação de fatores
pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos)” (Samulski, 1995, cit. por,
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(Samulski & Noce, 2002, p. 158). De acordo com os mesmos autores, podemos
falar de dois tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. A “Motivação
intrínseca e extrínseca são dois construtos sobejamente conhecidos e
importantes para qualquer relação com o comportamento motivado” (Fernandes
& Vasconcelos-Raposo, 2005, p. 386). A primeira afirma que a motivação para
a prática de atividades desportivas envolve fatores pessoais (motivação
intrínseca) e ambientais (motivação extrínseca), contudo, a importância dada a
cada um deles pode mudar, dependendo esta das necessidades e
oportunidades. Já a segunda considera que o rendimento é o mais
preponderante e, como tal, a base de toda a motivação, assim este é o produto
da ligação dos fatores pessoais e situacionais. A motivação é então formada por
duas determinantes principais, a determinante energética (nível de intensidade),
esta diz respeito à maneira como o aluno se envolve na execução de
determinada atividade e a determinante de direção de comportamento, sendo
que esta está ligada às intenções, aos interesses, aos motivos e aos objetivos
do aluno.
Não podemos falar de Motivação Intrínseca e Extrínseca sem falar da
Teoria da Autodeterminação, visto que este “modelo proposto (…) tem
revolucionado os estudos sobre motivação intrínseca e extrínseca nas duas
últimas décadas” (Guimarães & Boruchovitch, 2004, p. 144). Esta teoria
considera então que existe algo mais que estes dois tipos de motivação assim,
é importante que se perceba que a motivação deve ser vista como um continuum
onde esta passa pela motivação intrínseca, motivação extrínseca e
amotivação. Através da Figura 1., Fernandes e Vasconcelos-Raposo (2005, p.
386) demonstram “as formas motivacionais que constituem o continuum de

Quadro 1 - Continuum de autodeterminação e níveis de auto-regulação
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autodeterminação proposto e os diferentes níveis de auto-regulação (adaptado
de Ryan & Deci, 2000).”
Com isto em vista, vemos que temos três formas motivacionais, a
amotivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, contudo, será que
todas elas têm o mesmo “peso” na motivação do ser humano? Será que ambas
exercem igual poder sobre a pessoa? E, por último, terão ambas a mesma
influência sobre a felicidade da pessoa? São, sem dúvida, questões pertinentes
a ter em conta no efeito que a motivação exerce sobre o ser humano.
A Motivação Intrínseca, tal como o nome indica, reporta-nos para a sua
origem nos processos internos da pessoa, estando diretamente ligada aos
interesses, gostos e maneira de ser de cada um de nós. “Quando uma atividade
atrair uma pessoa a ponto de mantê-la interessada tanto pela execução da
mesma como pelo fato de vir a executá-la uma outra vez, ou até uma tarefa
semelhante posteriormente, diz-se que ela está intrinsecamente motivada. Ela
pode sentir-se competente e autodeterminada, perceber a causa de seu
comportamento como interna, sendo as recompensas inerentes à atividade”
(Kobal, 1996, p. 48). Ribeiro (2011, p. 2) diz-nos que “A motivação intrínseca
corresponde, por seu turno, a situações em que não há necessariamente
recompensa deliberada, ou seja, relaciona-se com tarefas que satisfazem por si
só o sujeito; correspondem-lhe, por isso, metas internas.” Numa perspetiva mais
recente, Elói (2012) diz-nos que “A Motivação Intrínseca tem origem em fatores
internos ao indivíduo, esta relaciona-se com a sua forma de ser, os seus
interesses, os seus gostos. Neste tipo de motivação, não há necessidade de
existir recompensas, visto que a tarefa em si própria, representa um interesse
para o sujeito, algo que ele gosta ou está relacionado com a forma de ele ser.”
Um aluno intrinsecamente motivado não necessita de uma recompensa final,
pois a tarefa que lhe é apresentada é interessante e por si só motivadora o
suficiente para elevar os seus níveis de empenho, sobre isto, Pizani et al. (2016,
p. 261) dizem-nos que “No âmbito da educação física escolar, a motivação
intrínseca associa‐se à disposição de participar voluntariamente das aulas sem
vislumbrar recompensas.” Assim, esta depende exclusivamente do aluno e não
de outros fatores. Toda a atividade não é para o aluno vista como uma obrigação,
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sendo mais importante a felicidade e a realização pessoal deste. Podemos dar
como exemplo a participação num jogo de voleibol por parte de um aluno com
um enorme gosto pela modalidade, ou seja, ele irá envolver-se completamente
no jogo, com o único objetivo de participar na atividade, não considerando nada
mais importante que isso.
Segundo Deci e Ryan (1985, p.32, citado por Kobal, 1996, p. 49),"a
motivação intrínseca é baseada nas necessidades naturais do organismo para
competência e autodeterminação. Ela energiza uma grande variedade de
comportamentos e processos psicológicos para os quais as recompensas
primárias são experiências de eficiência e autonomia. (...) As necessidades
intrínsecas para competência e autodeterminação motivam um processo
progressivo de buscar a conquista de desafios ótimos.”” Assim, a motivação
intrínseca é algo subjetivo e, por isso, depende da perspetiva de cada aluno.
Pegando no exemplo anterior, podemos ter dois alunos perante uma mesma
atividade, contudo, um deles pode estar extremamente motivado enquanto que
o outro não. Elói (2012) demonstra isso quando diz que “Este tipo de motivação
é constante, visto que depende unicamente do sujeito e não de fatores externos.
A tarefa deixa de representar uma obrigação, um meio para atingir um fim
(recompensa), para representar um fim em si própria. Como é óbvio, a motivação
intrínseca está relacionada com a felicidade e com a realização pessoal.” Cabe
ao professor conduzir as tarefas de aprendizagem, de modo a que os alunos
consigam encontrar pontos de interesse para eles. Bento (2003, p. 136) diz-nos
que “Um motivo tem, contudo que ser mantido vivo. Todo o professor sabe, por
experiência própria, que não basta despertar o interesse dos alunos apenas no
início da aula. Pobreza de conteúdo, super ou subexigências, má organização
do trabalho do professor e dos alunos, deficiente atitude de comportamento e de
relacionamento do professor – tudo isto deixa enfraquecer muito rapidamente o
interesse dos alunos.” Dessa forma, os professores devem ao máximo chegar
ao coração dos alunos, tentando procurar atividades que tenham significado
para eles.
Kobal (1996, p. 58), diz-nos ainda que “a aprendizagem por si só deveria
atrair o estudante desafiando-o à construção e conquista do próprio
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conhecimento. Por que isto geralmente não ocorre nas instituições escolares?
Será que os professores são os únicos responsáveis pela motivação dos alunos
para a aprendizagem? Não será um fardo pesado demais para eles? Se apenas
empregarem recursos extrínsecos à atividade, na intenção de provocar a
motivação para a aprendizagem, talvez o aluno só aprenda na presença destes
recursos, isto é, através de motivação extrínseca, e não apresente interesse pela
atividade em si, não sinta satisfação ao executar a atividade, como se esta
motivação partisse dele próprio. O processo ensino-aprendizagem é uma
construção conjunta professor/aluno, assim como a motivação para o mesmo.”
Em suma, quando os alunos estão motivados intrinsecamente, eles
experienciam as atividades de aprendizagem com alegria e interesse, sentemse competentes e, acima de tudo, percebem que o seu comportamento advém
de fatores internos que os levam a um envolvimento total nas tarefas de
aprendizagem.
“Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás de trabalhar nem um
dia na tua vida” (Confúcio).

A Motivação Extrínseca, por contraste à motivação intrínseca, tem a sua
origem nos fatores externos às pessoas, como por exemplo, o vencimento ao
final de um mês de trabalho. As pessoas desempenham as suas tarefas com o
principal objetivo de no final receberem a devida recompensa e nunca uma
reprimenda. “Em relação à conceituação da motivação extrínseca, essa pode ser
definida como um comportamento que leva o indivíduo a fazer uma atividade
vislumbrando recompensas” (Pizani, Barbosa-Rinaldi, Miranda, & Vieira, 2016,
p. 261). As pessoas vivem mediante as recompensas que advém de uma
determinada tarefa, sendo esse o seu “alimento” principal, que quando retirado,
leva a falta de interesse e, consequentemente, a falta de motivação, uma vez
que não ganham nada em executar determinada tarefa. Este tipo de motivação
é altamente volátil, pois ela depende somente dos fatores externos, assim se a
pessoa não gosta da tarefa a realizar, mas a recompensa é satisfatória ela irá
executar a tarefa, apesar de isso não lhe trazer grande satisfação, contudo se a
recompensa não a satisfizer, então a tarefa nunca irá ser realizada. Para Elói
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(2012) “A Motivação Extrínseca tem origem em fatores externos ao indivíduo,
como qualquer recompensa monetária. O indivíduo faz a tarefa para ser
recompensado ou para não ser castigado. A punição ou a recompensa é o
“combustível” que faz mobilizar o sujeito”, assim, as pessoas participam nas
atividades, não pelo prazer, mas para receber algo em troca.
A Motivação Extrínseca é assim dividida em 4 importantes itens, a
regulação externa, a regulação introjetada, a regulação identificada e a
regulação integrada.
Quando esta é regulada externamente, isso diz-nos que a pessoa está
motivada unicamente pela procura de gratificações e não pela atividade em si (
(Elói, 2012). Já Kobal (1996, p. 49) diz-nos que “(…) o indivíduo que realiza uma
determinada tarefa visando uma recompensa exterior à mesma, isto é,
esperando um retorno que está fora da vivência da própria atividade, está
extrinsecamente motivado.” Indo de encontro com o exemplo anterior, um aluno
quando está num jogo de voleibol, participa nele não pelo prazer e alegria que
isso lhe dá, mas sim pelo objetivo de ganhar o troféu e com isso destacar-se em
relação aos seus colegas. A mesma autora diz-nos ainda que, “o que diferencia,
nestes casos, o comportamento intrinsecamente motivado do não motivado
intrinsecamente é que no primeiro a pessoa deve sentir-se livre de pressões
como recompensas ou contingências” (1996, p. 55). Um exemplo “no contexto
desportivo para este estilo, são aqueles indivíduos que praticam uma
modalidade desportiva, com vista ao reconhecimento por parte do treinador ou
para obterem recompensas monetárias” (Fernandes & Vasconcelos-Raposo,
2005, p. 387).
A regulação introjetada é um estilo mais afetivo que cognitivo, ou seja,
onde

impera

a

auto

aprovação,

onde

se

evitam

os

sentimentos

contraproducentes e onde se valoriza o ego. Para Fernandes e VasconcelosRaposo (2005, p. 387) “este estilo de regulação envolve a resolução de impulsos
conflituosos (fazer ou não fazer) e os comportamentos resultantes desta forma
motivacional provêm de reforços resultantes de pressões internas, como a culpa
e a ansiedade (Pelletier et al., 1995) ou do desejo de obter reconhecimento social
(Ntoumanis, 2001).” Para Pizani et al. (2016, pp. 261-262), “esse estilo
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regulatório envolve um processo de resolução de conflitos entre o fazer ou não
determinada tarefa, resulta em comportamentos advindos de pressões internas,
como a culpa e a ansiedade. Por exemplo, o indivíduo se sentirá culpado por
não estudar para a prova, porque sabe que o resultado pode ser negativo e a
nota baixa pode ser entendida como um castigo. Assim, esse controle externo
torna-se um incentivo para o envolvimento com a atividade.”
O

estilo

de

regulação

identificado

é

um

estilo

que

envolve

conscientemente a pessoa, fazendo com e que esta se importe com os objetivos
a que se propõe. “A regulação identificada (…) pode ser verificada quando um
comportamento é motivado pelos benefícios que uma atividade pode
proporcionar, mesmo que essa não seja considerada agradável ou interessante
para o indivíduo (Ntoumanis, 2001), como pode acontecer na participação em
atividades físicas, na qual se busca a melhoria da condição física, a prevenção
de doenças, a estética etc. Nesses casos, o envolvimento com a atividade se dá
pelo dever, e não pelo querer participar” (Pizani, Barbosa-Rinaldi, Miranda, &
Vieira, 2016, p. 261).
Por último, temos o estilo de regulação integrado no qual o
comportamento da pessoa faz parte de si própria, sendo esta a forma mais
autónoma de motivação extrínseca. Existe assim uma harmonia entre o
comportamento e os valores das pessoas, contudo, esse comportamento é
realizado na mesma pelo seu valor e não pelo gosto que a atividade possa
proporcionar. Fernandes e Vasconcelos-Raposo (2005, p. 387) dizem-nos que,
“O estilo motivacional extrínseco regulação integrada é a forma

mais

autodeterminada ou autónoma da regulação externa de um comportamento.
(…). Estas atividades são desenvolvidas existindo possibilidade de escolha.
Contudo, nesta situação a ênfase não se limita à própria atividade, dado que a
decisão de realizar o comportamento é entendida como um esforço mais global
que permite "harmonizar" e fornecer coerência ao todo que constitui a perceção
que um indivíduo tem de si – conhecimento de si (Ntoumanis, 2001).” Segundo
Domingues (2016, p. 12) “Esta forma de regulação encontra-se muito próxima à
motivação intrínseca, no entanto ainda é considerada no âmbito da motivação
extrínseca, uma vez que continua a mover os comportamentos por meio de
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objetivos relevantes para o indivíduo, e não propriamente pelo prazer inerente
às atividades.”
Em suma, “a motivação é uma condição fundamental e indispensável para
o alcance dos objetivos pessoais. Varia de indivíduo para indivíduo, pois as
necessidades, os objetivos e os valores sociais são diferentes e variam conforme
o tempo. A motivação tem sido um dos fatores comportamentais estudados no
meio desportivo, por ser de fundamental importância para a mobilização positiva
de uma equipe” (Junior & Silva, 2010, p. 347). Vemos então que a satisfação e
a necessidade caminham lado a lado com a motivação intrínseca. Todavia,
quando os alunos têm comportamentos motivados extrinsecamente, significa
que estes são orientados pela proficiência e pelo interesse em se destacar no
meio dos restantes.

6.5. Desenho e metodologia do estudo

Este ensaio foi estruturado como um estudo transversal, isto porque,
todos os dados foram recolhidos num único momento, tendo usado para isso um
questionário ao qual os alunos responderam sem qualquer influência da minha
parte ou de qualquer outro agente externo. Para levar a cabo este estudo,
primeiro defini o problema, em seguida foi definida a população (grupo de
estudo), o método de recolha de dados e, por último, o tratamento da informação
recolhida.

6.6. Caraterização do grupo de estudo

O grupo de estudo foi constituído pelos alunos de ambos os sexos do 10º
ano e do 12º ano. Foram selecionados estes anos de escolaridade uma vez que,
a turma de 10º se encontra no novo processo de avaliação no qual a
classificação da EF conta para a média de acesso ao ensino superior, enquanto
a turma de 12º ano se encontra no processo antigo no qual a classificação da
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EF não conta para a média de acesso ao ensino superior. É importante revelar
que ambas as turmas pertencem ao mesmo professor, eliminando o fator
professor na discussão dos resultados desta investigação.
Da recolha de dados resultaram as respostas de 47 alunos, dos quais, 20
(42,55%) eram alunos do sexo masculino e 27 (57,45%) do sexo feminino. De
seguida, apresento a análise descritiva do grupo estudado, onde estão
explanadas as características dos alunos participantes.

Género

Idade

Ano de escolaridade

N = 47

%

Masculino

20

42,55%

Feminino

27

57,45%

15 anos

18

38,30%

16 anos

5

10,64%

17 anos

10

21,28%

18 anos

13

27,66%

19 anos

1

2,13%

10º ano

23

48,94%

12º ano

24

51,06%

Quadro 2 - Distribuição das características dos alunos

Da análise do quadro 2 vemos ainda que ambas as turmas têm número
idêntico de alunos, sendo 48,94% do 10º ano e 51,06% do 12º ano de
escolaridade. A idade dos alunos está compreendida entre os 15 e os 19 anos,
estando a média situada nos 16,45 anos (DP = 1,316). Em relação ao ano de
escolaridade, vemos que no 10º ano a média de idades dos alunos situa-se nos
15,22 anos com o desvio padrão de 0,422, já no 12º ano a média é de 17,63
anos com o desvio padrão de 0,576.
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6.7. Recolha e tratamento de dados

A recolha de dados decorreu durante a última semana de aulas do 2º
período, sendo que na semana anterior, foi pedida autorização ao professor das
turmas para a elaboração do estudo com os seus alunos e em seguida foram
entregues os termos de consentimento. Os questionários foram entregues por
mim e recolhidos imediatamente após o seu preenchimento.
A base de dados de apoio a este estudo foi criada recorrendo ao Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 25. O primeiro passo da análise
às variáveis foi através de uma análise descritiva. Esta permitiu o cálculo da
média e o respetivo desvio padrão, bem como a frequência absoluta das
diferentes variáveis. Elaborei ainda o T-Teste de medidas independentes, tendo
este um p=0,05. Como apoio teórico usei o “Manual de análise de dados
quantitativos com recurso ao IBM®SPSS®: Saber decidir, fazer, interpretar e
redigir” (Martins C. , 2011).

6.8. Apresentação e discussão dos resultados

Irei agora proceder à análise das respostas dos alunos. Em primeiro lugar,
irei apresentar um quadro com a média e o desvio padrão de cada afirmação
para a motivação extrínseca.
10º Ano
1.1. Faz parte do currículo da escola
1. Participo nas aulas de
Educação Física porque

2. Eu gosto das aulas de
Educação Física porque

12º Ano

MÉD. DP. MÉD. DP.
3,35 1,526 4,08 1,176

1.2. Preciso tirar boas notas
1.3. O meu rendimento é melhor que os
dos meus colegas
1.4. Estou com os meus amigos

4,17

,937

3,04 1,429

1,87

,968

2,67 1,167

3,96

,928

3,63 1,173

2.1. Esqueço as outras aulas
2.2. O professor e os meus colegas
reconhecem a minha performance
2.3. Sinto-me integrado no grupo

3,91 1,203 4,17 1,129

4,39

,783

4,25

,989

2.4. As minhas opiniões são aceites

3,83

,937

3,75

,897

3,61 1,033 3,17 1,204
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3. Não gosto das aulas de
Educação Física porque

2.5. Saio-me melhor que os meus colegas

2,30 1,020 2,25 1,152

3.1. Não me sinto integrado no grupo

1,35

,714

1,79 1,141

3.2. Tiro nota baixa
3.3. Alguns colegas querem demonstrar
que são melhores que os outros.
3.4. Os meus amigos riem-se das minhas
falhas
3.5. O professor compara o meu
rendimento com o de outro aluno
3.6. Não simpatizo com o professor
3.7. As minhas falhas fazem com que eu
não pareça bom para o professor

1,61

,941

1,67

3,91

,996

2,79 1,474

1,96 1,224 1,83

,917

,963

1,39

,656

2,04 1,398

1,09

,288

1,17

,381

1,91 1,276 1,67 1,007

Quadro 3 - Média e Desvio Padrão da Motivação extrínseca

Apresentam-se no quadro 3 os valores médios para as diferentes
afirmações referentes à motivação extrínseca dos alunos de ambos os anos. Os
alunos pertencentes à turma de 10º ano, indicam que os itens “Preciso tirar boas
notas”, “Estou com os meus amigos”, “Sinto-me integrado num grupo”, “Esqueço
as outras aulas”, “Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os
outros” e “Os meus amigos riem-se das minhas falhas”, são indicados como
sendo os mais pertinentes. Para os alunos pertencentes à turma do 12º ano, os
itens, “Faz parte do currículo da escola”, “Estou com os meus amigos”, “Sintome integrado no grupo”, “Esqueço as outras aulas”, “Alguns colegas querem
demonstrar que são melhores que os outros” e “O professor compara o meu
rendimento com o de outro aluno”, são aqueles que estes consideram como mais
marcantes. Machado e Martins (2015, p. 17) revelam no seu estudo
concordância com as afirmações acima descritas, assim estes demonstram que
“Nos motivos encontrados relacionados à motivação extrínseca, alunos do
ensino fundamental participam das aulas de Educação Física porque precisam
tirar boa nota, está entre amigos, rendimento melhor que o do colega, faz parte
das disciplinas da escola. Gostam das aulas de Educação Física quando
sentem‐se integrados ao grupo, reconhecimento do desempenho, opiniões são
aceites, é mais habilidoso que os colegas.”
Comparando os dois anos de escolaridade, podemos ver que existem
opiniões similares, contudo, há alguns itens particulares a cada ano letivo. Por
exemplo, o item “Estou com os meus amigos” tem uma importância muito similar
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entre os alunos do 10º e do 12º ano, já o item “Preciso de tirar boas notas” é
referido como muito importante para os alunos do 10º ano, mas perde pertinência
nos alunos do 12º ano, isto revela que a medida tomada de retirar a nota de
Educação Física da média de acesso ao ensino superior, provocou nos alunos
do 12º ano a desconsideração pela classificação, já os alunos de 10º ano estão
abrangidos pelas novas regras, onde a nota volta novamente a contar para o
acesso ao ensino superior, e como tal, este item ganha novamente importância.
Os itens “Sinto-me integrado no grupo” e “Esqueço as outras aulas”, são
importantes para os alunos dos dois anos de escolaridade, revelando serem
itens importantes do gosto pela disciplina por parte dos alunos. De acordo, com
Machado e Martins (2015, p. 17) no seu estudo verificaram que os alunos
“Gostam das aulas de educação física quando se sentem integrados ao grupo,
reconhecimento da participação na aula, esquece-se de demais disciplinas,
recebe elogios, é mais habilidoso que os colegas”, vindo de encontro aos
resultados do estudo realizado por mim. O item “Alguns colegas querem
demonstrar que são melhores que os outros”, revela-se muito importante para
ambos os anos de escolaridade, sendo a par do item, “Os meus amigos riem-se
das minhas falhas”, os fatores mais importante para os alunos não gostarem da
disciplina de Educação Física. De seguida, apresento os resultados referentes à
motivação intrínseca.

10º Ano

1. Participo nas aulas de
Educação Física porque

2. Eu gosto das aulas de
Educação Física porque

12º Ano

MÉD.

DP.

MÉD.

DP.

1.1. Sinto-me saudável com as aulas

4,57

,788

4,33

,963

1.2. As aulas dão-me prazer

4,30

,926

4,29 1,083

1.3. Gosto de aprender novas habilidades
1.4. Acho importante aumentar os meus
conhecimentos sobre o desporto e outros
conteúdos
1.5. Gosto de atividade física

4,52

,730

4,38

4,26

,864

4,21 1,021

4,30 1,105 4,38

,970

2.1. O que eu aprendo faz-me querer praticar
mais
2.2. Aprendo uma nova habilidade
2.3. Compreendo os benefícios das atividades
propostas em aula
2.4. As atividades dão-me prazer

4,04 1,186 4,00

,978

,711

4,52

,665

3,96 1,083

4,48

,511

4,42

,654

4,17 1,029 4,29 1,042
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2.5. Dedico-me ao máximo à atividade

4,52

,665

4,00 1,142

2.6. Movimento o meu corpo

4,22 1,043 4,54

,658

3.1. Quase não tenho oportunidade de jogar

1,96 1,107 1,75

,897
,900

3.2. Exercito pouco o meu corpo

1,70 1,146 1,88

3. Não gosto das aulas de

3.3. Não consigo realizar bem as atividades

2,09 1,083 2,00 1,103

Educação Física porque

3.4. Não sinto prazer na atividade proposta

1,78 1,085 1,75

3.5. Não há tempo para praticar tudo o que eu
gostaria

,989

2,83 1,586 2,83 1,404

Quadro 4 - Média e Desvio Padrão referentes à Motivação Intrínseca

Em relação à Motivação Intrínseca, os alunos do 10º ano mencionam
como muito importantes os itens, “Sinto-me saudável com as aulas”, “Gosto de
aprender novas habilidades”, referem ainda, os itens “Aprendo uma nova
habilidade” e “Dedico-me ao máximo à atividade”. Por último, estes dizem que
não gostam das aulas de Educação Física porque, “não há tempo para praticar
tudo o que eu gostaria” e também porque, “não conseguem realizar bem as
atividades”. Os alunos do 12º ano, consideram os seguintes itens como os mais
pertinentes, sendo eles, “Gosto de aprender novas habilidades”, “Gosto de
atividades físicas”, “Compreendo os benefícios das atividades propostas em
aula”, “Movimento o meu corpo”, “Não há tempo para praticar tudo o que eu
gostaria” e “Não consigo realizar bem as atividades”.
Comparando ambos os anos de escolaridade, vemos que, para a
pergunta sobre a participação nas aulas de EF os alunos de ambos os anos de
escolaridade consideram os itens, “Sinto-me saudável com as aulas”, “Gosto de
aprender novas habilidades” e “Gosto de atividade física” como os fatores de
motivação mais importantes. Azevedo e Faria (2006, p. 81) referem no seu
estudo que as melhores notas “estão associadas a perceções de maior
Competência Física, isto é, os alunos que se percecionam como mais
competentes a nível físico apresentam um melhor desempenho nessa
disciplina.” Esta afirmação vem corroborar as respostas dadas pelos alunos de
ambas as turmas, por exemplo, o item “O que eu aprendo faz-me querer praticar
mais” é altamente valorizado pelos alunos de ambas as turmas.
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Na pergunta sobre a razão de gostarem de EF, os alunos do 12º ano dão
mais valor ao facto de poderem movimentar o seu corpo, enquanto que, os
alunos do 10º ano dão mais valor ao facto de aprenderem uma nova habilidade.
Os alunos de ambos os anos de escolaridade concordam que deveriam existir
mais aulas de EF ao longo da semana.
É importante verificar que para ambos os anos de escolaridade a
motivação intrínseca é o tipo de motivação mais importante para os alunos,
permitindo nos ver que atualmente o ensino centrado no professor está a mudar
e o aumento da autonomia nas aulas tem provocado nos alunos um olhar
diferente sobre a Educação Física. Já Barata (2014, p. 98) no estudo
apresentado chegou a uma conclusão diferente, a qual nos diz que “Os
resultados do estudo demonstram que, para os alunos do 10º ano, a dimensão
motivacional mais relevante é a motivação intrínseca. Por outro lado, os alunos
do 12º definem a motivação extrínseca como aquela que consideram mais
relevante.”
De seguida, são apresentadas as médias das respostas dos alunos aos
diversos itens sem separação de anos de escolaridade.
Discordo
totalmente
1.

Discordo

Estou em
dúvida

Concordo

Concordo
totalmente

1.1. Faz parte do currículo da
Participo
escola
nas
1.2.
Preciso tirar boas notas
aulas de
Educaçã 1.3. O meu rendimento é melhor
que os dos meus colegas
o Física
porque
1.4. Estou com os meus amigos

12,8

8,5

10,6

29,8

38,3

8,50

12,8

25,5

17,0

36,2

27,7

38,3

17,0

12,8

4,30

4,30

10,6

10,6

51,1

23,4

2.1. Esqueço as outras aulas
2.2. O professor e os meus
colegas reconhecem a minha
performance
2.3. Sinto-me integrado no grupo
2.4. As minhas opiniões são
aceites
2.5. Saio-me melhor que os
meus colegas

4,30

10,6

6,40

34,0

44,7

6,40

14,9

29,8

31,9

17,0

2,10

4,30

2,10

42,6

48,9

2,10

2,10

34,0

38,3

23,4

25,5

40,4

17,0

14,9

2,10

3.1. Não me sinto integrado no
grupo
3.2. Tiro nota baixa
3.3. Alguns colegas querem
demonstrar que são melhores
que os outros.
3.4. Os meus amigos riem-se das
minhas falhas

66,0

21,3

2,10

10,6

61,7

17,0

17,0

4,30

12,8

17,0

19,1

25,5

25,5

44,7

36,3

8,50

6,40

4,30

2. Eu gosto
das aulas
de
Educação
Física
porque

3. Não gosto
das aulas
de
Educação
Física
porque:

151 | P á g i n a

3.5. O professor compara o meu
rendimento com o de outro
aluno
3.6. Não simpatizo com o
professor
3.7. As minhas falhas fazem com
que eu não pareça bom para
o professor

61,7

19,1

87,2

12,8

57,4

21,3

8,50

6,40

4,30

10,6

6,40

4,30

Quadro 5 - Distribuição das Respostas em % - Motivação extrínseca

Analisando os itens presentes no quadro 5, vemos que para os alunos de
ambas as turmas os itens mais importantes para a sua participação nas aulas de
EF são, “Faz parte do currículo da escola” com 38,3%, “Preciso tirar boas notas”
com 36,2% e “Estou com os meus amigos” com 23,4%. O primeiro item é
facilmente explicado pelo facto de haver mais alunos do 12º ano de escolaridade
e a classificação destes não contar para a média de acesso ao ensino superior.
Alves (2015, p. 99) verificou a mesma situação no seu estudo no qual apurou
“que a maioria dos alunos participam nas aulas de EF porque faz parte do
currículo escolar e com isto, percebe-se que cumprem com o objetivo de obter a
aprovação, ou seja, passar de ano com nota positiva.” já o segundo item
encontra-se na segunda ordem de grandeza, pois a turma de 10º ano está no
novo regime educativo onde a nota já conta para o acesso ao ensino superior.
Para ambos a componente social da aula é muito importante. Alves (2015, p. 99)
diz no seu estudo “que um grande motivo para que os alunos se encontrem
motivados extrinsecamente para as aulas de EF, é o facto de estes poderem
estar com os seus amigos”, com isto vem corroborar através do seu estudo as
conclusões chegadas pelo meu estudo.
Analisando a segunda questão, em que se perguntou, o que levava os
alunos a gostarem das aulas de EF, podemos verificar que maior parte dos
inquiridos determina o item mais importante “Sinto-me integrado no grupo”
(48,9% em “concordo totalmente” e 42,6% em “concordo”), verificando-se
novamente que para os alunos é importante o sentimento de pertença ao grupo.
Investigando agora os motivos que conduzem os alunos a não gostarem
das aulas de EF, podemos observar que os diferentes alunos apontam
largamente para o item, “Alguns colegas querem demonstrar que são melhores
que os outros” (25,5% concordam totalmente e 25,5% concordam), como a
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principal motivação para não gostarem das aulas. Alves et al. (2016, p. 61) falanos sobre esta situações demonstrando que existem outros autores que
“constataram que os escolares não gostam da aula quando percebem que seus
colegas estão se achando melhores, ou quando sentem que não fazem parte do
grupo. Sendo assim estes fatores podem contribuir significativamente no nível
de motivação do aluno fazendo com que ele não goste da aula, pois o mesmo
encontra-se desmotivado.” Analisemos agora as respostas para a motivação
intrínseca.
Discordo
totalmente
1.1. Sinto-me saudável com as aulas
1.Participo
nas aulas de
Educação
Física
porque

1.2. As aulas dão-me prazer
1.3. Gosto de aprender novas
habilidades
1.4. Acho importante aumentar os
meus conhecimentos sobre o
desporto e outros conteúdos
1.5. Gosto de atividade física

2.1. O que eu aprendo faz-me querer
praticar mais
2.2. Aprendo uma nova habilidade
das aulas de
2.3. Compreendo os benefícios das
Educação
atividades propostas em aula
2.4. As atividades dão-me prazer
Física

aulas de
Educação
Física
porque

Concordo
totalmente

2,10

10,6

34,0

4,30

12,8

23,4

57,4

12,8

29,8

57,4

6,40

14,9

27,7

51,1

2,10

6,40

8,50

21,3

61,7

2,10

6,40

23,4

23,4

44,7

8,50

8,50

34,0

48,9

4,30

46,8

48,9

17,0

25,5

53,2

2,10

4,30
8,50

10,6

27,7

53,2

2.6. Movimento o meu corpo

6,40

6,40

29,8

57,4

46,8

29,8

17,0

4,30

2,10

48,9

36,2

4,30

8,50

2,10

38,3

31,9

21,3

4,30

4,30

55,3

21,3

17,0

4,30

2,10

27,7

14,9

23,4

14,9

19,1

jogar

gosto das

dúvida

Concordo

2.5. Dedico-me ao máximo à atividade

3.1. Quase não tenho oportunidade de
3.Não

Estou em

2,10

2.Eu gosto

porque

Discordo

3.2. Exercito pouco o meu corpo
3.3. Não consigo realizar bem as
atividades
3.4. Não sinto prazer na atividade
proposta
3.5. Não há tempo para praticar tudo o
que eu gostaria

Quadro 6 - Distribuição das Respostas em % - Motivação intrínseca

Analisando agora o quadro 6, vemos que a grande motivação dos alunos
para participarem na aula de EF encontra-se relacionada, com a aprendizagem
de novas matérias de ensino, assim o item “Gosto de aprender novas
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habilidades”, é aquele que reúne a maior concordância dos alunos, onde 57,4%
dos alunos concordam totalmente e 29,8% apenas concordam. Alves (2015, p.
98) corrobora estes resultados no estudo por si conduzido e no qual demonstra
que “Os resultados também revelam que o objetivo de aprender novas
habilidades, é um motivo intrínseco na maior parte dos participantes. O interesse
do aluno em aprender novas habilidades e novos conteúdos é importante para o
processo de ensino aprendizagem, portanto é fundamental para o aluno que
possua motivação em aprender novas habilidades nas aulas de EF .”
Podemos ainda verificar o gosto e o prazer pela prática de atividades
físicas são igualmente motivadores para os alunos, os itens “Gosto de atividades
físicas” (61,7% e 21,3%, concordam totalmente e concordam, respetivamente) e
“As aulas dão-me prazer” (57,4% concordam totalmente e 29,8% concordam),
vêm imediatamente a seguir no grau de importância para os alunos participarem
nas aulas de EF.
No que se refere à motivação dos alunos para gostarem das aulas de EF,
vemos que, o item mais importante está relacionado com os benefícios da
prática, quer para a saúde, quer para o desenvolvimento da componente social
dos alunos. Soares (2017, p. 24) verificou o mesmo através das respostas a três
questões, desta forma, “A questão 7, com uma média de 4,50 foi a melhor cotada
pelos alunos – “para ter um corpo saudável” - pertencendo à dimensão dos
motivos de saúde e ao fator “manter saudável”. Também na mesma dimensão e
fator, temos as questões 21 e 35, “porque pretendo manter uma boa saúde” e
“para me sentir saudável”, indicando-nos as principais motivações dos alunos
para o exercício.” Assim, o item “Compreendo os benefícios das atividades
propostas em aula”, levou a que 48,9% dos alunos concordassem totalmente
com este item, bem como, 46,8% apenas concordassem. Para os alunos é
também muito importante a aprendizagem de novas habilidades, assim, o item
“Aprendo uma nova habilidade” levou a que 48,9% e 34,0% dos alunos
concordassem totalmente e concordassem, respetivamente, com ele.
O item “Movimento o meu corpo”, reuniu igualmente muita concordância
entre os alunos (57,4% concordam muito” e 29,8% concordam), podemos
perceber por este item, que é importante os alunos saírem da rotina da sala de
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aula, onde passam aulas inteiras sentados, sem poderem movimentar-se pelo
espaço de aula.
O tempo semanal atribuído às aulas de EF, é o principal motivo para os
alunos não gostarem das aulas de EF, revelando que estes, sabem que é
importante a disciplina ter mais tempo disponível para a prática das diferentes
modalidades desportivas. Assim, o item “Não há tempo para praticar tudo o que
eu gostaria” reuniu a concertação global dos alunos, onde 19,1% dos alunos
concordaram totalmente e 14,9% concordaram apenas. No estudo de Alves et.
al. (2016, p. 66) estes corroboraram esta situações e verificaram que ambos os
géneros mencionaram o facto de haver pouco tempo para praticar, assim para
os autores “(…) é preocupante que os fatores estruturais e tempo influenciem
nas atividades praticadas nas aulas, pois afetam a motivação dos estudantes
como, por exemplo, à falta de tempo para praticar o que gostam, acarretando
em um desinteresse por parte dos escolares em participar das aulas de
Educação Física.”
O objetivo principal deste estudo passava por investigar, se, a
classificação na disciplina de EF ser considerada para efeitos de acesso ao
ensino superior no grupo de alunos do 10º ano, mas não no conjunto de alunos
do 12º ano, tinha ou não impacto na motivação destes para a realização das
aulas de EF. Para comparar ambos os anos, selecionei o item “Preciso tirar boas
notas”, uma vez que este era o que demonstrava maior correlação com o objetivo
do estudo. Essa comparação foi realizada através do Teste-T para comparação
de médias de amostras independentes.

Classificação do Item “Preciso tirar boas notas”
10º ano

12º ano

N

23

24

M

4,17

3,04

DP

,937

1,429

p

,085
Quadro 7 - Diferença da média das classificações no item Preciso tirar boas notas
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A média do item “Preciso de tirar boas notas”, é muito similar entre os
alunos da turma de 10º ano e os alunos da turma de 12º ano, contudo, é
percetível uma tendência em atribuir uma maior importância à classificação nos
alunos de 10º comparativamente aos alunos de 12º ano. A média deste item para
os alunos do 10º ano foi de 4.17 ± 0,937 (p = 0,085); enquanto nos alunos de
12º ano foi de 3.04 ± 1.429 (p = 0,085). Barata (2014, pp. 98-99) concluiu no seu
estudo que “relativamente à questão do impacto da classificação na disciplina de
EF ser considerada para efeitos de cálculo da média final para acesso ao ensino
superior, os resultados indicam que, no grupo de alunos do 12º - onde a disciplina
de EF é relevante para a classificação final - o item “Preciso tirar boas notas”
assume uma especial importância; ao passo que, no grupo do 10.º ano - em que
a disciplina de EF não é contabilizada para efeitos de classificação final - essa
avaliação cifra-se num valor inferior, ainda que a diferença não seja
estatisticamente significativa.”

Apesar de na altura os “papéis” estarem

invertidos, podemos concluir que os dois estudos corroboram que a classificação
tem um impacto bastante importante nos alunos quando esta tem o mesmo peso
que as restantes disciplinas na vida de um estudante. Em seguida, apresento as
diferenças de médias entre sexos e anos de escolaridade. Na primeira tabela
apresento as diferenças estatísticas entre sexos independentemente do ano de
escolaridade.

Classificação do Item “Preciso tirar boas notas” – Diferenças de Género
Raparigas

Rapazes

N

27

20

M (Média)

3,26

4,00

DP (Desvio padrão)

1,483

1,026

Erro do desvio

0,285

0,229

p

0,024
Quadro 8 - Classificação do Item "Preciso tirar boas notas" segundo o género

Através dos dados apresentados no quadro 8, podemos ver que os
rapazes dão um maior valor à classificação do que as raparigas. Assim, a média
das raparigas situou-se nos 3,26 ± 1,483, enquanto que a média dos rapazes se
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situou nos 4,00 ± 1,026. O teste de Levene para a igualdade de variâncias
demonstrou um p=0,024 indicando que não existe igualdade de variâncias (H1).
Já o Teste-T Independente indica-nos que há uma diferença (H1) entre as
médias das raparigas e dos rapazes, sendo que, em média os rapazes dão maior
importância à classificação que as raparigas, T (44,838) = -2,023; p<0,05. Em
seguida irei analisar as diferenças entre as raparigas do 10º ano e do 12º ano.

Classificação do Item “Preciso tirar boas notas” – Diferenças entre raparigas
10º Ano

12º Ano

N

11

16

M (Média)

4,09

2,69

DP (Desvio padrão)

1,136

1,448

Erro do desvio

0,343

0,362

p

0,457
Quadro 9 - Diferenças entre raparigas do 10º e 12º ano

O Quadro 9 demonstra claramente uma grande diferença entre o valor
que as alunas do 10º ano dão à classificação em relação às alunas do 12º ano.
A média das alunas do 10º ano situou-se nos 4,09 ± 1,136, enquanto que a média
das alunas do 12º ano foi de 2,69 ± 1,448. Esta diferença significativa é explicada
pelo facto de a nota de Educação Física no 12º ano não contar para a média de
acesso ao ensino superior, enquanto que no 10º ano essa nota já conta. O teste
de Levene para a igualdade de variâncias demonstrou um p=0,457 indicando
que existe igualdade de variâncias (H0). Já o Teste-T Independente indica-nos
que há uma diferença significativa (H1) entre as médias das alunas do 10º e 12º
anos. Em média as alunas do 10º ano dão uma maior importância à classificação
que as de 12º ano, T (25) = 2,69; p<0,05. Em seguida iremos analisar esta
situação para o sexo masculino.

Classificação do Item “Preciso tirar boas notas” – Diferenças entre rapazes
10º Ano

12º Ano

N

12

8

M (Média)

4,25

3,25

DP (Desvio padrão)

0,754

1,282
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Erro do desvio
p

0,218

0,453
0,058

Quadro 10 - Diferença entre rapazes do 10º ano e 12º ano

Entre o género masculino, apesar de haver uma diferença na média dos
alunos de 10º e 12º ano, esta não é tão grande como as alunas de ambos os
anos. Apesar de se provar que os alunos de 12º ano não dão tanta importância
à classificação como os alunos de 10º ano, vemos que, estes dão mais
importância à classificação que as alunas do mesmo ano, isto explica-se pelo
facto de os alunos darem muita importância à classificação (Motivação
extrínseca relacionada com o ego). A média dos alunos do 10º ano situou-se nos
4,25 ± 0,754, enquanto que a média dos alunos do 12º ano foi de 3,25 ± 1,282.
O teste de Levene para a igualdade de variâncias demonstrou um p=0,058
indicando que existe igualdade de variâncias (H0). Já o Teste-T Independente
indica-nos que há uma diferença significativa (H1) entre as médias das alunos
do 10º e 12º anos. Em média os alunos do 10º ano dão uma maior importância
à classificação que os de 12º ano, T (18) = 2,206; p<0,05.

6.9. Conclusões

Os resultados do estudo demonstram que, nos dias de hoje, para os
alunos de 10º e 12º ano desta grupo estudado, a dimensão motivacional mais
relevante é a motivação intrínseca. Apesar disso, nos alunos de 10º ano a
necessidade de tirar boas notas é bastante motivadora, algo que é explicado,
pelo facto da disciplina voltar a contar para a média de acesso ao ensino
superior.
No que concerne, ao impacto da classificação na disciplina de EF ser
ponderada para o acesso ao ensino superior, concluo que, para os alunos de
10º ano, no qual a disciplina é importante para a classificação de acesso, o item
“Preciso tirar boas notas” ganha uma grande importância na motivação dos
alunos para a prática da EF. Já nos alunos de 12º ano, a disciplina de EF não é
contabilizada para efeitos de acesso ao ensino superior, assim, verifica-se um
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valor bastante inferior neste mesmo item, indicando claramente que a nota não
é importante para estes alunos. Ainda assim, segundo Azevedo (2005), a
perspetiva da progressão no ensino superior apresenta-se como um fator
decisivo para a motivação extrínseca dos alunos para a prática das disciplinas
do 12.º ano, de entre as quais a EF.
Estas conclusões apontam para um novo ganho de importância para a
disciplina de EF neste novo ciclo de estudos, contudo como é possível perceber,
apesar desta não contar para os alunos de 12º ano, o gosto destes pela disciplina
mantém-se, pois estes conseguem perceber todos os benefícios inerente à
prática de atividades físicas.
Este estudo trouxe-me lições importantes, nomeadamente, perceber que
no geral, os alunos gostam genuinamente das aulas de EF independentemente
de esta contar para a classificação de acesso ao ensino superior ou não. Retiro
ainda que a motivação intrínseca é um fator muito importante para todos os
alunos e isso permitiu-me perceber que o trabalho a realizar no futuro terá de ser
sempre em prol de estimular isso neles, colocando-os cada vez mais no centro
do processo da sua aprendizagem e não fora desta como foi na minha altura de
estudante e como ainda hoje se vê em muitos locais de ensino. Por isso,
futuramente irei continuar a trabalhar ao máximo a autonomia dos alunos nas
minhas aulas, não ficando de fora da aula, mas guiando-os da melhor forma ao
seu sucesso educativo. Fi-lo este ano com muito sucesso e sei que com a
experiência irei melhorar e lecionar melhores aulas no futuro. Alves et al. (2016,
p. 56) dizem-nos que “o conhecimento dos motivos que levam um indivíduo a
participar de atividades físicas e desportivas assume um papel fundamental no
processo de intervenção pedagógica dos professores junto aos escolares, pois
proporciona uma base sólida para a estimulação das aulas, voltado para o
interesse do praticante, que facilitem a escolha das atividades, o ritmo da aula,
o comportamento relacional e a forma de motivar para a prática prazerosa.”
Futuramente, é importante conduzir um estudo semelhante, mas com uma
amostra maior e mais variada, abrangendo as escolas do agrupamento, bem
como os alunos dos vários cursos do ensino secundário, o que permitiria
confirmar, ou não, as propensões apresentadas neste estudo. Seria também
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importante num futuro estudo, colocar para além do ano de escolaridade,
variantes como a idade e a formação desportiva do aluno.

6.10.
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7. Conclusão
O final de uma aventura é sempre um momento difícil de assimilar dentro
de nós. É um momento importante para fazer uma autoanálise sobre o caminho
percorrido, sobre o que me mudou e fez crescer, sobre os laços estabelecidos
com os alunos, professores e demais funcionários e sobre a influência que
tivemos na escola e nos alunos, bem como a influência destes em mim. Numa
outra perspetiva, é também um momento triste, pois sabemos que é altura de
nos despedirmos das pessoas que durante um ano estiveram diariamente
connosco e nos ajudaram nos momentos menos bons, a refletir e a crescer.
O EP marcou a minha forma de ser enquanto professor, pois hoje sou
uma pessoa diferente, mais madura, mais competente e, acima de tudo, um
melhor docente. Este foi um ano de muito valor na minha formação, onde aprendi
inúmeras e importantes lições de vida e de docência. Esta passagem trouxe a
certeza de que escolhi o caminho certo na minha formação, permitindo-me a
aquisição de novas aptidões. Hoje, sou uma pessoa muito mais confiante e mais
preparada para enfrentar qualquer desafio. Melhorei muito a minha capacidade
de comunicar, quer verbalmente, quer com o meu corpo. Sei que levo comigo
uma bagagem enorme de conteúdos que irão permitir os meus futuros alunos
aprenderem e evoluírem.
Esta foi, sem dúvida, uma aventura recheada de muitas e boas
aprendizagens, um caminho que me permitiu melhorar a minha Identidade
Profissional, onde as muitas pedras e bifurcações me levaram ao eterno esforço
de, todos os dias, querer ser um professor melhor e mais competente. Foi sem
dúvida um ano memorável que jamais irei esquecer.
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Anexos
Anexo 1 - Exemplo de Plano de Aula
Professor:

Turma:

Nº Alunos:

Função Didática:

Data:

Hora:

Espaço:

Unidade Didática:

Aula nº.:

Material:

Objetivo/s de Aula:
Motores e Cognitivos:
Sócio afetivos:
Condição física:

Parte Inicial
Conteúdo

Objetivo/s
Específico/s

Situação de Aprendizagem/
Organização

Critérios de
êxito

Parte Fundamental
Conteúdo

Objetivo/s
Específico/s

Situação de Aprendizagem/
Organização

Critérios de
êxito

Parte Final
Conteúdo

Objetivo/s
Específico/s

Situação de Aprendizagem/
Organização

Critérios de
êxito
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Anexo 2 - Ficha Individual do Aluno
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO – QUESTIONÁRIO
Este questionário foi elaborado com o objetivo de te conhecer melhor, pelo que
deves ser sincero (a), não existindo respostas certas ou erradas. O teu passado
desportivo e histórico clínico serão determinantes para o planeamento do processo
ensino-aprendizagem e consequente estruturação das aulas, pelo que deves ser sempre
verdadeiro (a) nas tuas respostas.
I – Identificação do Aluno
Nome:
___________________________________________________________________________
Nº de aluno: ___ Curso: _______________________________

Ano: _______

Localidade de habitação: ______________________________

Data de nascimento: __________

Turma: _______

II – Prática Desportiva
Já praticaste alguma modalidade desportiva? ___________________________________________
Se sim, qual? _____________________________________________________________________
Praticaste entre que idades? ________________________________________________________
Participavas em competições não oficiais ou oficiais? _____________________________________
Atualmente praticas alguma modalidade desportiva? ____________________________________
Se sim, qual? _____________________________________________________________________
Quantas vezes por semana? _____________

__Quantas horas por sessão? _________________

III – Educação Física
Das modalidades que experimentaste:
Quais são as que mais gostas? _______________________________________________________
Quais são as que tens mais dificuldades? _______________________________________________
Quais são as que tens menos dificuldades? _____________________________________________
Qual a tua motivação para as aulas de Educação Física (de 1 a 10)? __________________________
Qual a tua opinião acerca da Educação Física? (Assinala com uma cruz (X))
Muito importante

Importante

Pouco importante

Nada importante

Consideras a carga horária atual da disciplina:
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Claramente
insuficiente

Insuficiente

Suficiente

Adequada

Claramente
excessiva

Excessiva

Caraterísticas que mais aprecias num professor (as 3 mais importantes) (Assinala com uma cruz (X)):
Companheirismo

Pontualidade

Exigência

Coerência

Humor

Compreensão

Inteligência

Justiça

Participação

Outro ____________________________________________________

O que esperas das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X))
Desenvolvimento
Conhecimento da
Aprender/Melhorar
Divertimento
corporal
modalidade
técnicas desportivas
Aumentar o
Emagrecer
Relaxar
Melhorar a saúde
espírito de grupo
Outro ______________________________________________________________________
Que atividades gostarias de praticar na escola além das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X))
Torneios

Miniolimpíadas

Desportos Radicais

Aprender dança

Desportos de Exploração da Natureza

Corta Mato

Outro ______________________________________________________________________

IV – Saúde
Vais com frequência ao médico? __________________________
Tens algum dos seguintes problemas de saúde?
- Problemas respiratórios (alergias, asma,) ____Sim_____ Não______ Quais? ___________________
- Problemas cardíacos______ Sim________ Não_______ Quais?
_______________________________
- Problemas motores____ Sim_________ Não_______ Quais? ________________________________
- Problemas musculares_____ Sim____________ Não__________ Quais? _______________________
- Epilepsia_____ Sim____________ Não_______ Diabetes___ Sim____________ Não_______
-------

Problemas de audição__ Sim_____ Não ___

Problemas de visão____ Sim______ Não ___
Outros_____ Sim__________ Não __________ Quais? _______________________________
És alérgico a alguma coisa (ex.: medicamento)? ___________Sim ___ Não ___
Se sim, qual? ________________________________________________________________________

V – Ocupação dos tempos livres
Como ocupas os teus tempos livres? __________________________________________
Obrigado pela colaboração!
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Anexo 3 - Roulement das Instalações
Escola Secundária De Rio Tinto
Grupo De Educação Física 2018-2019 - Rotação Das Instalações
1ª SEMANA
Hora

2ª

G1 G2 G3 G4

3ª

4ª

5ª

6ª

G5 G6 G7 G1 G2 G3

G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

G5 G6 G7 G1 G2 G3

G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

08:20
09:20
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
2ª SEMANA
Hora

2ª

G1 G2 G3 G4

3ª

4ª

5ª

6ª

08:20
09:20
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Hora

G1

3ª SEMANA
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

08:20
09:20
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
2ª

3ª

4ª SEMANA
4ª

5ª

6ª

Hora
G1

G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

G1

5ª SEMANA
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

G1

6ª SEMANA
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

G1

7ª SEMANA
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

08:20
09:20
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Hora
08:20
09:20
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Hora
08:20
09:20
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Hora
08:20
09:20
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
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15:30
16:30
17:30

Semana
1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana
6ª Semana
7ª Semana
1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana
6ª Semana
7ª Semana

1º período
17/09 a 21/09
24/09 a 28/09
01/10 a 04/10
09/10 a 12/10
15/10 a 19/10
22/10 a 26/10
29/10 a 02/11
05/10 a 09/11
12/11 a 16/11
19/11 a 23/11
26/11 a 30/11
03/12 a 07/12
10/12 a 14/12

2º período
03/01/ a 04/01
07/01 a 11/01
14/01 a 18/01
21/01 a 25/01
28/01 a 01/02
04/02 a 08/02
11/02 a 15/02
18/02 a 22/02
25/02 a 01/03
07/03 a 08/03
11/03 a 15/03
18/03 a 22/03
25/03 a 29/03
01/04 a 05/04

3º período
23/04 a 26/04
29/04 a 03/05
06/05 a 10/05
13/05 a 17/05
20/05 a 24/05
27/05 a 31/05
03/06 a 07/06
11/06 a 14/06

TOTAL

13 Semanas

14 Semanas

7/8 Semanas

PROFESSORES
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Anexo 4 - Cartaz Torneio de Badminton

Torneio de
Badminton
Escola Secundária de Rio Tinto
Ensino Básico e Ensino Secundário

14 de dezembro, às 08H45

Inscreve-te junto do teu professor de EF
até 07 de dezembro, 13H00

Organização: Núcleo de Estágio de
Educação Física
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Anexo 5 - Regulamento do Torneio de Badminton
Escola Secundária de Rio Tinto
2018/2019

Torneio de Badminton
REGULAMENTO
1. Organização e Participação
a) O torneio está organizado em 2 escalões: Ensino Básico e Ensino
Secundário;
b) O Ensino Básico compete no ginásio (G4) e o Ensino Secundário
compete no pavilhão gimnodesportivo (G1, G2 e G3);
c) Cada turma pode inscrever até 5 alunos (+ 2 suplentes, que serão
selecionados se houver vaga).
a. Os alunos que se inscreverem como suplentes serão
selecionados por ordem de entrega da ficha de inscrição);
2. Funcionamento
a) A primeira fase da competição inicia-se às 8H45 e decorre em sistema
de campeonato a uma volta:
a. Os grupos são criados por 3 elementos, a partir de sorteio;
b. Passam à segunda fase da prova o primeiro classificado de cada
grupo de 3 alunos;
c. Em caso de empate, na pontuação final dos grupos, o critério de
desempate é o seguinte:
i. Confronto direto entre os alunos empatados;
ii. Diferença entre pontos marcados e sofridos;
iii. Maior número de pontos marcados
iv. Menor número de pontos sofridos
b) A segunda fase é realizada em sistema de eliminatórias.
c) Os jogos serão disputados até aos 11 pontos. Em caso de empate a 10
pontos, o jogo termina com a diferença de 2 pontos ou quando um
jogador chegar aos 13 pontos;
d) Os alunos têm de se apresentar no respetivo campo à hora do jogo. Em
caso de falta é atribuída vitória ao jogador presente.

Organização: Núcleo de Estágio de Educação Física
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Anexo 6 - Cartaz Peddy Paper maio mês do coração
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Anexo 7 - Regulamento Peddy Paper maio mês do coração
Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3

ESCOLA SECUNDÁRIA DE RIO TINTO

REGULAMENTO DA PROVA
Equipas
•

Cada equipa tem entre 6 e 8 elementos, devendo um ser designado capitão (porta-voz).

Realização da prova
•
•
•

As equipas devem respeitar a ordem de passagem pelos postos;
As provas, em cada posto, só podem ser iniciadas quando todos os elementos da equipa
estiverem presentes;
Cada equipa deverá realizar a prova no menor tempo possível.

Pontuação
•
•
•

•
•
•
•

Na estação “Lançamento ao cesto – Basquetebol”: é atribuída uma bonificação de 10
segundos por cada lançamento convertido; é atribuída uma penalização de 10 segundos por
cada lançamento não convertido;
Na estação “Estafeta de Futsal”: a perda de bola implica voltar ao sinalizador imediatamente
anterior; a tarefa só é concluída depois de todos os alunos a realizarem;
Nas restantes estações, as pontuações são atribuídas em função do desempenho da equipa
(realizada com sucesso; realizada com sucesso parcial; não realizada). Estas pontuações
são posteriormente convertidas em bonificação (tempo ganho) ou penalização (tempo
perdido);
A devolução do copo: com todo o líquido entregue no início da prova é bonificada com 120
segundos; com líquido abaixo do mínimo é penalizado com 120 segundos; com líquido entre
o máximo e o mínimo é penalizado em 25 segundos por cada marca;
A não apresentação do copo com líquido em cada estação tem uma penalização
correspondente à pontuação máxima dessa estação;
A entrega do inseto vivo implica uma bonificação de 90 segundos; a não entrega implica uma
penalização de 90 segundos;
Por cada questão corretamente respondida há uma bonificação de 30 segundos; as
respostas erradas são penalizadas com 30 segundos.

Classificação
•
•

As equipas são classificadas pelo tempo de prova; ao tempo utilizado é acrescentado o tempo
correspondente às penalizações e deduzido o tempo correspondente às bonificações
atribuídas em cada estação;
Vence a equipa que conseguir o menor tempo, depois de aplicadas as bonificações e as
penalizações.
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Anexo 8 - Questionário de Motivação dos Alunos nas aulas de EF

A INFLUÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO NA
MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
O presente questionário realiza-se no âmbito do projeto de estudo de
investigação inserido no 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos
Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O
questionário contém itens relacionados com a motivação para as aulas de
Educação Física. Leia atentamente e assinale apenas uma opção, que considere
ser a correta para si.
Todos os dados aqui recolhidos são confidenciais e não se destinam a qualquer
outro uso. Não escreva o seu nome em lado nenhum do questionário.

Agradece-se desde já o preenchimento do questionário com seriedade.

Idade:

_ Género (M/F):

Ano de escolaridade:

Pág. 1/2

XXXIV | P á g i n a

MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA
Discordo
totalmente

Discordo

Estou em
dúvida

Concordo

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.1. Esqueço as outras aulas

1

2

3

4

5

2.2. O professor e os meus colegas
reconhecem a minha
performance

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3.8.
Faz parte do currículo da
escola
P1.
3.9.
Preciso tirar boas notas
Participo nas aulas de
3.10. O meu rendimento é melhor
Educação Física porque
que os dos meus colegas
3.11.

Estou com os meus amigos

P2.
Eu gosto das aulas de
2.3. Sinto-me integrado no grupo
Educação Física porque
2.4. As minhas opiniões são aceites

P3.
Não gosto das aulas de
Educação Física
porque:

1

2

3

4

5

2.5. Saio-me melhor que os meus
colegas

1

2

3

4

5

3.1.Não me sinto integrado no grupo

1

2

3

4

5

3.2.Tiro nota baixa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3.6.Não simpatizo com o professor

1

2

3

4

5

3.7.As minhas falhas fazem com que
eu não pareça bom para o
professor

1

2

3

4

5

3.3.Alguns colegas querem
demonstrar que são melhores que
os outros.
3.4.Os meus amigos riem-se das
minhas falhas
3.5.O professor compara o meu
rendimento com o de outro aluno

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA
Discordo
totalmente

Discordo

1.1. Sinto-me saudável com as aulas

1

2

3

4

5

1.6. As aulas dão-me prazer

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

P1.
1.7. Gosto de aprender novas
Participo nas aulas de
habilidades
Educação Física
1.8. Acho importante aumentar os meus
porque
conhecimentos sobre o desporto e
outros conteúdos
1.9. Gosto de atividade física
2.7. O que eu aprendo faz-me querer
praticar mais
2.8. Aprendo uma nova habilidade
P2.
2.9. Compreendo os benefícios das
Eu gosto das aulas de
atividades propostas em aula
Educação Física
2.10. As atividades dão-me prazer
porque

P3.
Não gosto das aulas
de Educação Física
porque

Estou em
Concordo
dúvida

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

2.11. Dedico-me ao máximo à atividade

1

2

3

4

5

2.12. Movimento o meu corpo

1

2

3

4

5

3.1. Quase não tenho oportunidade de
jogar

1

2

3

4

5

3.2. Exercito pouco o meu corpo

1

2

3

4

5

3.3. Não consigo realizar bem as
atividades

1

2

3

4

5

3.4. Não sinto prazer na atividade proposta

1

2

3

4

5

3.5. Não há tempo para praticar tudo o que
eu gostaria

1

2

3

4

5

Obrigado pela participação.
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Anexo 9 - Formulário de consentimento para participação

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA
PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO
O presente estudo é de âmbito acadêmico e encontra-se inserido no decurso do
estágio profissional em Educação Física.
O presente questionário realiza-se no âmbito do projeto de estudo de
investigação inserido no 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos
Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O
questionário contém itens relacionados com a motivação para as aulas de
Educação Física. Todos os dados aqui recolhidos são confidenciais e não se
destinam a qualquer outro uso.
Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está
incorreto ou que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se
concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento.
___________________________________________
(Assinatura de quem pede consentimento)

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações
verbais que me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me
garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo
sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo
e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em
que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de
confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a.
Alunos maiores de idade:
Nome: _________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
Data: ____/____/____
Alunos menores de idade
Nome do aluno: __________________________________________________
BI/CC N.º: _________________________________ Validade ____/____/____
Nome do Encarregado de Educação: _________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
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