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Resumo 
 

 

O presente documento reporta o primeiro contacto com a prática em contexto 

real de ensino de um estudante estagiário (o autor). O relato foi elaborado de 

forma refletida e fundamentada com as experiências práticas vividas pelo 

estudante estagiário. Construído como uma “impressão digital”, procura, assim, 

relatar e apresentar algumas vivências marcantes do estágio profissional. Esta 

maratona que foi o estágio profissional, teve como “palco dos sonhos” uma 

escola da zona do grande Porto, que acolheu um núcleo de estágio, composto 

por três estudantes estagiários e duas professoras (cooperante e orientadora). 

Ao longo desta maratona, as dificuldades, as conquistas e algumas ideias que 

se formaram no decurso do processo, foram os elementos que deram corpo a 

este documento. Na procura pela aprendizagem constante, foi realizado um 

estudo que aborda a utilização do modelo de educação desportiva na 

modalidade de andebol e a perceção dos alunos enquanto atores deste modelo. 

No culminar desta longa caminhada, face à verdadeira compreensão da 

relevância que o aluno tem no ensino, surge uma reflexão acerca da importância 

de colocar o aluno no centro do processo de ensino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA; REFLEXÃO. 
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Abstract 

 
This report describes the first contact made by a preservice teacher (the author) 

with the professional world of teaching. The document was elaborated in a 

reflective manner and founded on practical experiences lived by the preservice 

teacher. Written as a digital impression, it looks to depict some of the most 

remarkable experiences that took place during the school placement. This 

marathon took place in a school of the grant Porto area, which welcomed the 

school placement, and was composed by three preservice teachers and two 

teachers (one from cooperating school and the other from the Faculty). 

Throughout this marathon, the difficulties, the achievements, as well as ideas that 

were born during this process were the elements that contributed to this paper. 

Included in the process of constant learning was performed a study that touches 

the utilization of a model  belonging to sports education, more specifically 

handball and students’ perceptions as active participants in this model. At the 

culmination of this long walk, given the true understanding of the relevance that 

student has in teaching, emerges a reflection about the importance of placing the 

student at the center of teaching.  

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; SCHOOL PLACEMENT; SPORTS 

EDUCATION MODEL; REFLECTION. 
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Introdução 
 

O presente documento, denominado de Relatório de Estágio (RE), surge 

no âmbito da Unidade Curricular do Estágio Profissional (EP) e integra o plano 

de estudos do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

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

EP, enquanto etapa culminar da formação inicial de professores, pretende que o 

estudante estagiário (EE) seja capaz de imergir na cultura escolar (Batista e 

Queirós, 2013) e conheça os contornos da profissão docente (Queirós, 2014). 

Pretende, ainda, “dotar e capacitar o futuro professor de educação física de 

ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na 

experiência refletiva e com significado” (Batista e Queirós, 2013, p.41). 

O Estágio é um processo onde a identidade profissional do EE é 

construída, refletida e reconstruída. É neste espaço formativo que o estagiário 

se depara com um contexto diferente do até então encontrado, a escola real. O 

EP volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica 

e, por isso, deve ser planeada gradual e sistematicamente (Buriolla, 1995). 

O presente RE foi pensado e construído ao longo de todo o ano letivo e 

teve como principal objetivo espelhar aquilo que foi o percurso de um EE (o 

autor). Para o efeito, neste relatório de estágio o EP é comparado a uma 

maratona, dividido em vários capítulos (etapas e “checkpoints”), que fazem 

alusão a um caminho longo e difícil, tal como acontece nas maratonas. Este, 

para além de ter como foco principal a componente da docência e do processo 

ensino-aprendizagem, também reporta algumas atividades em que o EE marcou 

presença, assim como algumas reflexões, que do ponto de vista do EE são 

pertinentes e que foram realizadas em momentos particulares da sua 

“maratona”. 

O estágio decorreu num Agrupamento de Escolas, situado no grande 

Porto, em conjunto com dois colegas EE, formando um núcleo de estágio (NE), 

durante o ano letivo 2018/2019, repartido em três períodos. O estágio 

compreendeu bastantes horas de serviço escolar, distribuídas pelas várias 

tarefas que um docente tem de desempenhar, desde lecionar aulas, à 

participação no desporto escolar, às tarefas da direção de turma, às reuniões 
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dos vários níveis até às atividades propostas pelos departamentos/escolas. Foi 

supervisionado, diariamente, pela professora cooperante (PC), professora da 

EC, e pela professora orientadora (PO) da faculdade.  

Durante o ano letivo lecionei aulas ao 7º ano de escolaridade, enquanto 

fui tendo outras experiências. No primeiro período lecionei uma unidade didática 

de catorze aulas ao 6º ano de escolaridade, no segundo período lecionei uma 

unidade didática de oito aulas ao 10º ano de escolaridade e, ainda no segundo 

período, iniciei as aulas de Educação Física ao 2º ano de escolaridade, que 

decorreram até ao final do ano letivo. 

Do ponto de vista da estrutura, o presente documento é composto por seis 

grandes capítulos: o primeiro, “O início da maratona – a criança, o estudante e o 

treinador” – retrata, essencialmente, o meu percurso de vida, as experiências 

académicas e desportivas, assim como, as expectativas em relação ao estágio; 

o segundo, “O palco dos sonhos – O ponto de partida”, caracteriza o contexto da 

realização do estágio; o terceiro, “1º Checkpoint: O ensino e o Professor de 

Educação Física”, engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação da prática, assim como, algumas reflexões sobre temas considerados 

importantes e o estudo de investigação relacionado com a perceção dos alunos 

quando o processo ensino-aprendizagem é centrado neles; o quarto, “2º 

Checkpoint: Experiências de lecionação”, apresenta algumas experiências 

noutros ciclos de ensino; o quinto, “3º Checkpoint: Atividades desportivas”, revela 

as várias atividades em que participei e que organizei, bem como algumas 

reflexões acerca das mesmas; o sexto, “Reflexão final: O aluno como centro do 

processo”, inclui uma reflexão acerca da função do aluno nas aulas de Educação 

Física. No último capítulo, que se assemelha à passagem na meta da maratona, 

estão as “considerações finais”. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. O início da maratona – a 
criança, o estudante e o 

treinador 
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2.1 Reflexão autobiográfica 
 

Recorrendo à questão de Geraldo Eustáquio de Souza1, quando me 

questiono sobre quem sou eu, sou o que pergunta ou o que não sabe a resposta? 

Quando desafiado a falar sobre a pessoa que sou, sobre o percurso realizado, 

as dificuldades, potencialidades e motivações, existe um lado que nos diz que 

nunca saberemos realmente quem somos. No entanto, e porque importa 

começar por algum lado, começo por me identificar. O meu nome é João Pinto 

de Carvalho, nasci no dia 13 de dezembro de 1996, sou natural de Peso da 

Régua e, atualmente, resido no Porto.  

Vindo de um meio pequeno, tive a possibilidade de experienciar 

momentos que as crianças e os jovens das grandes cidades não têm 

oportunidade de vivenciar. O facto de viver num local em que era conhecido por 

todos aqueles que por ali passavam, concedeu-me uma liberdade irreal para 

uma criança daquela idade. Esta liberdade tornou-me uma criança responsável 

e, acima de tudo, apaixonada pelo desporto. 

Desde muito cedo que o desporto faz parte da minha vida. Tive a sorte de 

viver num local com condições extraordinárias para brincar e jogar sem ter de ir 

para muito longe de casa. Na verdade, desde que me lembro, os dias e tardes 

eram passados a jogar à apanhada, às escondidas, a saltar à corda, a andar de 

bicicleta, a jogar futebol, basquetebol, entre outras atividades físicas. Nesta fase, 

tive a sorte de conviver com vizinhos um pouco mais velhos, que tomavam conta 

de mim no tempo imenso que passávamos fora de casa; vizinhos estes que 

foram uma grande influência para mim. Mas, aos 5 anos de idade, a paixão pela 

prática de futebol fez com que os meus pais sentissem a necessidade de me 

colocar num clube de futebol. O gosto pelo futebol foi “herdado” do meu pai, pois 

passávamos tardes a ver e/ou jogar futebol e dos meus vizinhos que me 

“puxavam” todas as tardes para o nosso “campo”. Todas estas experiências 

fizeram de mim uma criança feliz. Mesmo quando me aleijava ou perdia, o 

importante era estar entre amigos a praticar desporto. Ao longo dos anos 

 
1 Consult. 10 Nov 2018, disponível em https://www.pensador.com/frase/MTI1MQ/ 
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crescemos, uns deixaram de aparecer e outros sem arredar pé. Pode-se dizer 

que o “nosso campo” foi geracional, desde os irmãos mais velhos aos mais novos 

e, eu como o mais novo do grupo, tive a função de recrutar os mais novos da 

zona. No entanto, com a evolução do mundo tecnológico, problema cada vez 

mais real, os jovens foram deixando de aparecer. Ainda assim, os momentos 

passados com os meus amigos e vizinhos marcaram-me até hoje e, sem dúvida, 

que o gosto pelo desporto foi um pouco por culpa deles.  

Assim, passado 2 anos de prática de futebol, passei a ser atleta federado 

até aos dias de hoje, com exceção de uma época desportiva. A razão deveu-se 

ao estágio realizado no 3º ano da licenciatura de Ciências de Desporto na 

FADEUP que me ocupou bastante tempo e inviabilizou a conciliação com a 

prática desportiva a este nível. No meio de tantas épocas, troquei a paixão do 

futebol pelo emocionante e autêntico futsal, praticando esta modalidade há 6 

anos. Este gosto pela modalidade veio a aumentar quando um desconhecido, 

que viria a tornar-se num grande amigo, me convidou para fazer parte da equipa 

de futsal da FADEUP. Foi a “chave” para a minha entrada no desporto 

universitário e para a minha integração no mundo académico. Fiz parte desta 

equipa durante 5 anos, onde fui um dos capitães de equipa. 

A construção do profissional docente pode ser referida como parte de um 

processo que se inicia na “infância e adquire particularidades próprias em cada 

professor de Educação Física conforme a influência dos agentes de 

socialização, as atividades praticadas, as representações adquiridas, os 

contextos de vida e as oportunidades de socialização proporcionadas para 

aceder à cultura de escola e estabelecer a sua identidade profissional” (Sousa, 

1999, p. 694). Desta forma, o meu mundo desportivo foi influenciado de formas 

diversificadas e por pessoas distintas, desde o meu pai, aos meus vizinhos, aos 

meus treinadores e professores, ao meu tio, professor de Educação Física, até 

aos meus amigos e colegas.  

Relativamente ao meu percurso académico, realizei a minha formação 

académica na cidade onde nasci, em Peso da Régua, até ao 12º ano. No ensino 

secundário, optei pelo curso de Ciências e Tecnologias devido ao gosto pela 

Biologia e, acima de tudo, porque me abria várias portas para o futuro. No 
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entanto, desde muito cedo já percebera que o meu futuro teria que passar pelo 

desporto, na prática e na teoria, no campo, no banco de suplentes ou na escola. 

Esta paixão pelo desporto fez com que me superasse e ultrapassasse as várias 

dificuldades ao nível da ginástica e da natação. Aquilo que inicialmente parecera 

ser uma utopia, passado 3 rápidos anos, era uma realidade. Este jovem que até 

há uns tempos andava a jogar descalço na rua, era licenciado em Ciências do 

Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto! Acabada a 

licenciatura, achei interessante e enriquecedor frequentar o nível de ensino 

seguinte. Depois de várias pesquisas, conversas e debates com amigos e 

colegas que já tinham vivenciado os vários mestrados da FADEUP, decidi que a 

via ensino seria a melhor opção, devido ao facto de ter o objetivo de conciliar a 

vida de treinador com a de professor. Para além disso também sentia 

necessidade de aprofundar o meu conhecimento relativamente ao ensino de 

jovens. Atualmente, olhando para trás, vejo que tomei a decisão certa, pois a 

minha visão do ensino, das crianças e do desporto enriqueceu-se 

consideravelmente. 

O meu percurso profissional, se assim o podemos aclamar, é curto e foi 

iniciado no ano em que realizei o meu primeiro estágio através da FADEUP. Este 

foi inserido no âmbito da modalidade de futebol e realizou-se na Escola de 

Futebol Hernâni Gonçalves. Até ao momento, continuo como professor/treinador 

nesta Escola, tendo contacto com crianças dos 5 aos 9 anos. Para além disto, a 

presença assídua como monitor em campos de férias, comprova a forma 

entusiasmante e empenhada como lido com as crianças e os jovens. 

Que mais poderei dizer sobre este rapaz? Cresceu a sonhar e vive para 

concretizar. Não se satisfaz com o que alcança dia após dia e, como 

consequência, quer fazer sempre melhor. De todas as experiências vivenciadas, 

procura retirar os aspetos positivos, mas, acima de tudo, identificar os aspetos 

negativos, de forma a poder melhorar na próxima experiência. Nutre um grande 

prazer pelo ensino, pelas crianças e jovens e o desporto faz parte da sua vida, 

podendo mesmo afirmar que a sua vida é o desporto.  

Em síntese, o percurso até aqui desenrolou-se em torno do desporto, seja 

a jogar, a treinar ou ensinar. Apesar das várias vivências e do contacto diário 



10 
 

com crianças e jovens, reconhece a divergência de conteúdos, estratégias e 

propósito entre o treino e o contexto escolar. Por isso, sabe quais as suas 

qualidades e quais as suas principais dificuldades. Considera-se uma pessoa 

responsável, muito exigente, teimoso, tímido e reservado. Sabe que uma das 

suas maiores dificuldades é na comunicação devido aos últimos dois aspetos 

referidos. No entanto, com as várias experiências pelas quais vai passando e 

pelas várias barreiras que foi ultrapassando nesta maratona, sabe que está cada 

vez mais à vontade para comunicar para qualquer tipo de público, assim como, 

sabe que está mais preparado para ser melhor professor a cada dia que passa. 

 

2.2 Expectativas em relação ao estágio 
 

Como todas as novas experiências, um estágio profissional acarreta 

vários tipos de sensações, sentimentos, responsabilidades e deveres. Uma 

experiência onde a figura central é o ser humano, o aluno, o professor e as 

interações entre estes, torna o estágio profissional do mestrado de ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário uma experiência 

humanamente rica, sendo esta importante para a nossa formação pessoal e 

profissional. 

Inicialmente, as expectativas deste estagiário acerca do estágio eram 

bastante elevadas. Para isto, contribuiu o gosto pelo ensino, o gosto pelas 

crianças/adolescentes e a excelente maneira como fui tratado na escola quando 

entrei nela pela primeira vez. Desde as funcionárias à diretora, todos me 

receberam com a maior simpatia e abertura, tendo a professora cooperante um 

papel essencial nesta questão. Por tudo isto, e por tudo aquilo que nos foi 

apresentado ao longo da visita à escola, achei que este ano tinha tudo para ser 

um ano muito produtivo naquilo que para mim é essencial: a aprendizagem e a 

evolução como professor e pessoa. 

Como a primeira visita ao nosso local de trabalho, onde vamos exercer 

funções, acaba por influenciar os nossos sentimentos e pensamentos, a primeira 

vez que entrei na escola estava especialmente atento a tudo com o objetivo de 

captar o máximo de informações possível. Após a primeira ida à escola e o 
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primeiro encontro com a professora cooperante fiquei com um misto de 

sentimentos. O nervosismo e a ansiedade apoderaram-se de mim num primeiro 

momento, no entanto, rapidamente, a motivação e a vontade de regressar 

sobrepuseram-se ao “medo” sentido inicialmente.  

Relativamente aos alunos que esperava encontrar, esperava alunos 

extrovertidos, com vontade de aprender e muito faladores. Era a ideia que tinha 

depois de dar treinos de futebol durante 2 anos na cidade do Porto e que, de 

alguma maneira, veio a confirmar-se. Na sua maioria revelaram ser miúdos 

extrovertidos, bastante irrequietos que se divertiam e distraiam facilmente. No 

entanto, também demonstraram ser alunos empenhados, responsáveis, 

competitivos e, na sua maioria, adoravam praticar desporto.  

Sobre o grupo de estágio que me acompanhou ao longo deste ano letivo, 

posso dizer que foram dois colegas que já me acompanhavam há 4 anos, desde 

a licenciatura. Por isso, embora não tenhamos tido sempre um relacionamento 

muito próximo, esperava criar um grupo coeso, unido e trabalhador, 

principalmente em alturas de maior exigência. Deste núcleo de estágio, consegui 

isso mesmo! Tive compreensão, entreajuda e união, mas, também, muitas trocas 

de pontos de vista, enriquecendo todo o processo de formação de professores 

com o grande objetivo de que, no final deste ano, todos tivéssemos evoluído no 

capítulo do “ser professor”. 

Outras pessoas que penso que foram bastante importantes nesta 

maratona que é o EP e que é ser professor, foram a professora cooperante e a 

professora orientadora. Numa altura em que saímos da nossa zona de conforto, 

achava importante encontrar características como exigência, compreensão e 

companheirismo na pessoa que nos “guia” durante este processo. Para além 

disto, encontrei uma pessoa organizada, dedicada e criativa o que ajudou muito 

na realização deste estágio. Sobre a professora orientadora, esperava, 

igualmente, exigência e compreensão, mas acima de tudo, esperava que 

existisse um acompanhamento organizado e constante às nossas práticas, não 

só nas aulas que lecionamos, como também aos trabalhos que fomos realizando 

dentro e/ou fora da escola. Isto acabou por acontecer, existindo uma grande 

melhoria à medida que fomos tendo mais confiança e conhecimento das pessoas 
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que tínhamos pela frente. 

Relativamente à prática em si, antes de começar esta nova experiência, 

coloquei muitas vezes em causa as minhas capacidades para desempenhar as 

funções de professor. Surgiram muitas perguntas e muitas dúvidas: “Será que já 

estou preparado? Como é que será a minha relação com os alunos? Será que 

tenho as competências necessárias para ser professor? Como irá ser a primeira 

aula?”. Todas estas questões estavam presentes na minha cabeça, tornando os 

tempos que antecederam o início das aulas algo difíceis, pois se por um lado 

existia medo de errar, por outro existia um nervosismo intenso para começar esta 

grande experiência. No entanto, com a experiência de lecionar aulas a vários 

ciclos de ensino, vários anos de escolaridade e em várias escolas, percebi que 

nunca me vou sentir o mais preparado ou o mais competente para desempenhar 

a função. Acho que existem aulas em que os professores ficam com a perceção 

de que são bons professores, mas também existem aquelas aulas em que 

saímos das mesmas com a ideia de que não temos as competências necessárias 

para ser professor. Ou seja, o ensino é algo incerto e contingente e, tal como 

afirma Pimenta (2006), ser ‘bom professor’ não é uma conquista perene, 

duradoura e transferível para qualquer circunstância, contexto ou época, mas um 

desafio permanente, que “obriga” o professor a constantes reconstruções de 

ideias e pensamentos. 

Paulo Coelho, no livro “O alquimista”, definiria o meu estágio como sendo 

a minha “Lenda Pessoal” e não poderia estar mais certo. Por vezes, mesmo que 

sejamos postos à prova naquilo que sempre quisemos ser e fazer, temos a 

expetativa de conseguir ultrapassar todos os problemas que nos apareçam e, 

como disse o escritor, “seja você quem for, quando quer com vontade alguma 

coisa, é porque este desejo nasceu na alma do Universo.”. (p.45)2 

 

2.3 De treinador a professor 

 
Atualmente, quando me perguntam o porquê de ter escolhido “ser 

professor”, a resposta é fácil e digo-o sem qualquer dúvida: é bastante 

 
2 Coelho, P. (2013). O Alquimista. Rio de Mouro: Círculo de Leitores.  
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gratificante ter a possibilidade de marcar positivamente a vida de crianças e 

adolescentes, ter a hipótese de conviver todos os dias com os jovens que serão 

o futuro da sociedade e, aliando o desporto a tudo isto, a profissão docente torna-

se um sonho. 

No entanto, ao longo do meu percurso académico foram muitas as 

dúvidas que persistiram acerca da opção a seguir até perceber que o que queria 

verdadeiramente era a profissão docente. Foi um caminho longo, um processo 

de construção que foi, fundamentalmente, influenciado pelas sucessivas 

socializações ao longo da vida como reporta Dubar (cit. por Gomes et al., 2014, 

p.169) e vivências no mundo desportivo. Este processo de construção começou 

quando me iniciei no desporto como praticante e continuou enquanto estudante 

de ciências de desporto, atleta e treinador. Para além das várias vivências 

desportivas e das relações criadas com todos os agentes envolvidos, a influência 

dos professores, da família e dos amigos tornaram-se cruciais para a tomada 

desta decisão.  

Como refere Gomes et al. (2014, p.169) “Esta socialização antecipatória 

é muitas vezes impessoal, informal e intencional, e adquire um papel de tal forma 

importante que tem responsabilidades no alargar das escolhas profissionais, 

influenciando as aprendizagens do decorrer de toda a formação”. E foi 

precisamente isto que foi acontecendo ao longo da minha formação. Tudo era 

comparado ao desporto, tudo girava à volta do desporto. Embora esta paixão 

tenha sido introduzida pelos vários agentes com quem fui convivendo ao longo 

da minha formação, a certo momento, a paixão pelo desporto começou a ser 

alimentada por mim. Isto fez com que chegasse até hoje certo daquilo que eu 

queria e quero ser: um profissional do desporto, com o objetivo de influenciar 

positivamente todos aqueles que me rodeiam de forma a partilhar e passar 

alguns dos valores fundamentais por que se rege o desporto. 

Face a esta paixão e por ser um fascinado pelo treino, pelo espírito 

competitivo, pela formação, pelas crianças e, acima de tudo, por futebol, o meu 

primeiro grande sonho foi ser treinador desta modalidade. A razão era simples, 

conseguia aliar tudo aquilo que eu gostava no desporto. A felicidade 

transbordava-me quando pensava no momento em que poderia gerir e treinar a 
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minha equipa. Desde muito cedo foi por esse objetivo que lutei e, foi com essa 

ideia que eu entrei na FADEUP. No entanto, com as várias experiências pelas 

quais fui passando, com os vários confrontos que fui tendo na realidade do 

futebol, essa ideia foi perdendo força. Neste percurso, foi surgindo uma outra 

força, que foi o futebol de formação. Foi nesta categoria que me iniciei como 

treinador e fiquei totalmente fascinado com o ambiente que se vive e com o 

potencial de aprendizagem que os jovens têm. Este fascínio partiu, acima de 

tudo, da importância que os jovens dão aos treinadores, tendo o treinador uma 

grande influência na postura e no comportamento das crianças. Por tudo isto e 

por haver a possibilidade de influenciar positivamente as crianças, comecei a ver 

o treinador de formação como uma profissão excelente.  

Com o desenrolar da experiência como treinador de formação, fui 

sentindo que havia muitas lacunas na minha formação como treinador e 

necessitava de procurar algo que me completasse como formador de jovens. Foi 

a partir deste momento que a minha paixão pelo ensino despertou. Não por ter 

tido professores que me influenciassem diretamente, mas porque senti a 

necessidade de, talvez, contrariar os maus exemplos que eu tinha vivenciado. 

Para além disto, o facto de ter sido treinado por vários treinadores que aliavam 

o conhecimento técnico e tático ao conhecimento didático e à dimensão humana, 

fez com que me inspirasse nesses exemplos e procurasse seguir as suas 

pisadas.  

Nesta ambiência, posso dizer que dentro dos conceitos veiculados por um 

conjunto de autores Bastick, (2000, p.344); Kiziaslan, (2010, p.57); Kyriacou e 

Kobori, (1998, p. 348), as minhas motivações para a profissão docente são, 

acima de tudo, razões altruístas e intrínsecas. Altruístas, pois vejo a profissão 

docente como umas das mais importantes da sociedade, onde podemos 

contribuir para a melhoria da mesma tal como diz Kiziaslan, (2010, p.56), sendo 

um exemplo para os alunos e, assim, formar pessoas integras, responsáveis e 

autónomas. Intrínsecas, pois sempre gostei de trabalhar com crianças e sempre 

senti necessidade de conviver com a população mais jovem nesse sentido. Aliar 

o gosto pelo trabalho com crianças com a paixão pelo desporto foi, sem dúvida, 

a melhor escolha que fiz.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. O palco dos sonhos – O 
ponto de partida 
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3.1 O estágio – O que é? 
 

O estágio profissional na FADEUP é uma unidade curricular do 2º ano do 

2º Ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Este incorpora duas 

componentes: a prática de ensino supervisionada, realizada numa escola com o 

auxílio de um professor cooperante e o relatório de estágio, orientado por um 

professor da Faculdade. Segundo as normas orientadoras do estágio, este “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 de profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação. Este 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 critico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão”3. 

Depois de uma pequena introdução elucidativa, acho que é percetível a 

importância que o estágio tem na vida de um futuro professor. Para além de ser 

o momento final do processo de formação como aluno e, consequentemente, o 

início da profissão docente, funciona também como uma “nora” que procura 

enriquecer o estagiário, retirando o conhecimento e a experiência do “poço” que 

existe em cada escola, professor e aluno. Assim, como refere Esteves (1995), 

existe um “choque com a realidade” na passagem da formação inicial para o 

terreno, sendo esta “uma etapa de convergência, de confrontação entre os 

saberes teóricos da formação inicial e os saberes práticos da experiência 

profissional e da realidade social do ensino” (Rodrigues e Ferreira, 1998, p.1). 

Na minha opinião, o estágio profissional assume uma elevada importância 

na formação do estudante estagiário e, consequentemente, na transformação do 

estudante em professor. A partir do momento em que no segundo semestre do 

 
3 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundários da FADEUP, p.3 
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primeiro ano de mestrado, lecionamos aulas aos nossos colegas e a alunos de 

várias Escolas do Porto, o nosso “chip” muda. Passamos de estudantes a 

professores quase que automaticamente, embora seja um processo longo e 

contínuo. Estas experiências tidas antes do “verdadeiro” estágio profissional, 

ajudam-nos a perceber que a profissão docente não é tarefa fácil, mas mesmo 

assim estão longe de corresponderem à realidade. Se quando estamos perante 

uma prática pedagógica simulada (lecionar aulas a colegas da mesma turma) 

sabemos que o contexto é totalmente diferente, desde o comportamento à 

competência motora, sabemos também que na escola a situação será bem 

distinta. Por outro lado, as experiências com alunos das Escolas do Porto, foram 

bastante ricas, pois encontramos alunos “verdadeiros”. Todavia, a realidade 

também diferiu pelo facto de em cada aula serem 3 ou 4 professores a lecionar. 

Daí a importância do estágio profissional. É nele que ocorre a primeira 

experiência de termos uma turma “nossa”, é nele que convivemos diariamente 

com professores, alunos e funcionários, é nele que experienciamos as várias 

áreas de trabalho da Educação Física, desde o desporto escolar até às 

atividades assumidas pela escola. É neste espaço que nos sentimos 

verdadeiramente Professores, pois é nele que nos é dada autoridade e meios 

para tal. É no estágio que erramos, aprendemos, voltamos a errar e voltamos a 

aprender. É no estágio que nos sentimos os melhores professores da escola e, 

ao mesmo tempo, os piores professores do mundo. São estas relações, estes 

sentimentos e estas aprendizagens que formam o estudante estagiário e o 

preparam para a docência. 

No entanto, importa ter em conta que o maior ou menor sucesso das 

experiências de ensino em contexto real de prática depende dos vários 

intervenientes no processo (Tannehill e Goc-Karp,1992). Falamos do professor 

orientador, do professor cooperante, do estudante estagiário e do núcleo de 

estágio que, na perspetiva de Batista e Queirós (2013), irá “gerar novo 

conhecimento e novas competências” (pp.43-44). 

Face ao exposto, parece ser clara a importância desta etapa formativa 

para todos os estudantes, pois é nos contextos de ensino reais, em contacto 

diário com professores experientes, que os futuros professores apreendem a 
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generalidade dos elementos que perfazem a atividade do professor (Keaty, 

2007), pese embora alguns professores estagiários experienciem o designado 

“choque com a realidade”. 

 

3.2 A instituição escola  
 

O que é a escola? Recorrendo a Canário (2005, p.61), não há dúvida de 

que “estamos perante uma invenção histórica, contemporânea da dupla 

revolução industrial e liberal que introduziu, como novidades, o aparecimento de 

uma instância educativa especializada que separa o aprender do fazer, a criação 

de uma relação social inédita, a relação pedagógica no quadro da classe, 

superando a relação entre o mestre e o aluno, uma nova forma de socialização 

(escolar) que progressivamente viria a tornar-se hegemónica”. Segundo o 

mesmo autor, “a compreensão deste conjunto de novidades apela a uma 

distinção analítica entre três dimensões da escola que pode corresponder a uma 

tentativa de definição: a escola é uma forma, é uma organização e é uma 

instituição” (p.61). 

 O autor continua explicando que a escola pode ser vista como uma 

instituição pois, a partir de um conjunto de valores estáveis e intrínsecos, 

funciona como uma fábrica de cidadãos, desempenhando um papel central na 

integração social. Como instituição, a escola apresenta um papel fundamental 

de unificação cultural, linguística e política. Portanto, segundo Carvalho (2006, 

p.3) “a escola é, sem dúvida, uma instituição cultural e, são as próprias reformas 

educativas que refletem as ideologias impressas no contexto social e político”.  

Na perspetiva de Bourdieu (cit. por Virães, 2013), a escola apresenta-se 

como um dos meios reprodutores do espaço social que é criado, formado e 

constituído quotidianamente em conformidade com as necessidades 

dominadoras da classe que está no poder. A escola, nessa perspetiva, 

apresenta-se como uma reprodutora de um arbitrário cultural do qual ela não é 

produtora, apenas um instrumento a mais de reprodução cultural, contribuindo 

para a reprodução das relações entre os grupos ou as classes, constituindo a 

reprodução social dos valores estabelecidos nesta ordem. 

 Podemos, então, considerar que a escola representa um espaço de 
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partilha que deve considerar o aluno na íntegra, com as suas potencialidades e 

as suas dificuldades, em que toda a comunidade escolar representa uma 

percentagem no crescimento do indivíduo, tendo como finalidade promover 

mudanças desejáveis e estáveis nos próprios, mudanças essas que favoreçam 

o desenvolvimento integral do Homem e da sociedade. 

 Atualmente, e desde sempre, a Escola é insubstituível na sociedade. 

Nenhuma outra instituição garante aquilo que a Escola garante, desde 

aprendizagens a vários níveis, educação e regras para saber viver em sociedade 

até oportunidades de superação em vários contextos.  

 Para existirem bons profissionais, bons médicos, bons advogados e bons 

engenheiros, é necessário que haja bons professores, competentes, atuais e 

motivados, que não sejam bons apenas do ponto de vista científico, mas que 

também mostrem qualidades e capacidades do ponto de vista educacional e 

humano, com o objetivo de formar bons profissionais e, simultaneamente, bons 

cidadãos. Assim, eleva-se a importância do professor, importância essa que tem 

vindo a diminuir com o avançar dos anos. Como é que queremos ter uma Escola 

moderna, motivada e competente se a profissão docente é cada vez mais 

desvalorizada? 

 Juntando a esta desvalorização, temos uma classe docente envelhecida, 

que vai ficando desatualizada com o tempo e, confrontados com os alunos atuais 

(alunos mais dispersos, menos focados, menos objetivos, menos autónomos), 

estão cada vez mais distantes destes. Os alunos são, de facto, o foco da 

educação que acompanha, assiste e marca o desenvolvimento dos mesmos. 

Contudo, parte também dos próprios alunos se responsabilizarem e assumirem 

um papel mais ativo e relevante na sua formação. No entanto, atualmente, os 

alunos têm outras capacidades, outras características e outras motivações que 

os alunos de há uns anos não tinham, começando, aqui, as dificuldades nas 

relações entre professores e alunos. 

 Face a esta conjetura, a Escola tem de se dar à mudança, à evolução. 

Quando comparamos as mudanças que existiram na sociedade e no mundo com 

as mudanças existentes na escola, verificamos que estas últimas não 

acompanharam as primeiras. Assim, urge voltar a criar uma Escola prazerosa, 
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interessante e atrativa para o contexto que temos pela frente. Porque não uma 

escola que se aproxime da sociedade e que aproxime professores e alunos 

numa relação atualizada e repensada segundo a sociedade em que se vive? 

 

3.2.1 A escola cooperante 
 

O Agrupamento de escolas onde realizei o estágio localiza-se na zona 

oriental do concelho do Porto, distrito do Porto e integra 6 estabelecimentos de 

ensino. A escola secundária (escola sede do Agrupamento) situa-se na freguesia 

de Bonfim e foi requalificada e modernizada, no âmbito do Programa do Parque 

Escolar, destinado ao Ensino Secundário, no ano letivo 2008/2009.  

Dada a localização do Agrupamento, esta é constituída por uma área que 

apresenta uma malha urbanizada bem consolidada, salpicada por espaços 

verdes de extensão variável, como são exemplo os vários jardins públicos 

existentes. 

A sua centralidade é assegurada pela VCI, a norte, e pela densa rede de 

transportes públicos que serve o centro da cidade, desde o metro até aos 

autocarros. 

O meio onde o agrupamento se encontra acompanha a tendência das 

restantes freguesias urbanas do país, em que o envelhecimento e as perdas 

demográficas marcam a atualidade. 

O Agrupamento de Escolas foi criado a 4 de julho de 2012 e tem como 

missão “consolidar-se como entidade promotora de educação para a cidadania, 

inspirada em valores humanistas e no conceito de escola inclusiva, que responda 

à diversidade dos alunos e ao aumento da participação de todos na 

aprendizagem, na vida escola e na construção do sucesso individual e coletivo”4. 

Deste modo, o Projeto Educativo do Agrupamento destaca o “conhecimento 

como ponto axial da sua missão e entende a qualidade, a exigência e o rigor que 

coloca nas aprendizagens e experiências educativas que proporciona aos seus 

alunos como vetores estruturantes do desenvolvimento de uma consciência 

cívica, indispensável ao exercício de uma cultura de cidadania democrática” 

 
4 Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa (2018-2021). 
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(p.9). 

Relativamente aos alunos, estes caracterizam-se por serem muito 

heterogéneos. Tanto existiam alunos que revelavam um nível de excelência no 

que diz respeito ao saber ser e saber estar, como existiam alunos que ainda não 

eram cumpridores de regras básicas impostas pela sociedade e pela escola. 

Como tal, a escola sente-se na obrigação de, não só incluir, mas também exigir 

uma população estudantil responsável, cumpridora e respeitadora, tanto para 

com os outros como para com tudo aquilo que é bem material.  

Ao nível da oferta escolar, os alunos inscritos no Agrupamento podem 

frequentar todos os níveis de ensino desde o pré-escolar até ao 12º ano. A escola 

secundária contribui para a formação dos alunos em todas as áreas científico-

humanísticas, oferecendo quatro cursos vocacionados para o prosseguimento 

de estudos a nível superior e um curso profissional. 

No que diz respeito às instalações desportivas da escola, com a 

remodelação que existiu, os espaços desportivos foram reabilitados, tendo sido 

construídos novos balneários e um campo de jogos. Os espaços exteriores 

foram, também, redesenhados. Atualmente, a escola secundária possui 5 

espaços diferentes adequados à prática de modalidades (individuais e coletivas). 

Um dos espaços é o Polidesportivo, onde é possível praticar várias modalidades 

desde o futebol até ao voleibol, tendo marcações para os desportos coletivos 

mais praticados e duas balizas. Outro espaço desportivo presente na escola é o 

campo exterior que se desdobra em 2 campos de basquetebol. Aqui, embora 

existam cestos e as marcações de basquetebol, pode dar-se uma aula de 

andebol, futebol, entre outras modalidades. Falando de espaços interiores, 

existe o ginásio que é usado maioritariamente para modalidades como a 

ginástica e o voleibol. Este espaço, tem 2 cestos de basquetebol, mas não possui 

balizas, o que faz com que este não seja utilizado para todas as modalidades 

coletivas. Por último, existe uma sala de dança onde os professores recorrem 

quando necessitam de lecionar dança e/ou está a chover, ou seja, este é muitas 

vezes utilizado como um espaço alternativo para os dias de chuva. Existem 

também vários balneários, femininos e masculinos, com boas condições para 

que os alunos sigam as recomendações de higiene antes e depois das aulas de 
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EF. À saída dos balneários encontram-se vários cacifos. Estes são 

disponibilizados aos alunos para que possam guardar os seus pertences durante 

o decorrer das aulas de EF. Para o armazenamento de todo o material de EF 

existem duas arrecadações: uma junto ao polidesportivo e outra junto ao ginásio. 

O material disponível para as aulas de Educação Física não abunda, pelo 

que, quando é necessário, existe uma adaptação de alguns materiais noutro 

contexto que não o seu uso habitual. Por exemplo, na lecionação da modalidade 

de ténis de mesa, os elementos do núcleo de estágio deram asas à imaginação 

e “criaram” uma nova mesa usando mesas dos corredores com uma rede portátil, 

devido ao número reduzido de mesas de ténis de mesa existentes.  

A ocupação das várias turmas pelos espaços desportivos ao longo do ano 

letivo é estabelecida através de um roulement das instalações. No início de cada 

ano o roulement é entregue aos professores para que cada professor possa 

planear as suas aulas em função do espaço e do tempo que estará em cada 

espaço. O objetivo é que cada professor/turma passe o mesmo tempo em cada 

espaço, para que seja possível abordar todas as modalidades propostas. De 

referir que o professor que estiver na sala de dança, caso esteja a lecionar uma 

modalidade que não se coadune com este espaço, tem metade do polidesportivo 

para usar. Como se pode imaginar, este roulement é bastante importante na 

organização das aulas de Educação Física, assim como na organização dos 

espaços desportivos. Este assume maior importância quando as condições 

climatéricas não são favoráveis, pois assume-se que a turma que terá aulas no 

exterior terá que se deslocar para a sala de dança. 

Ao nível da oferta de desporto escolar, os alunos da escola secundária 

têm disponíveis várias modalidades para a prática, sendo elas o voleibol, o 

basquetebol, o ténis de mesa, a escalada e o xadrez. Somando a estas 

modalidades o desporto adaptado, que tem as suas “bases” na escola básica, 

podemos dizer que o leque oferecido aos alunos do agrupamento é bastante 

satisfatório. 

 

 
 



24 
 

3.2.2 O grupo de Educação Física 
 

O grupo disciplinar de Educação Física era constituído por oito 

professores, seis do sexo feminino e dois do sexo masculino, integrando ainda 

este grupo três professores estagiários do núcleo de estágio (dois do sexo 

masculino e um do sexo feminino).  

Este grupo de professores juntava o gosto pela docência à paixão pelo 

desporto federado. Por isso, havia muitos “especialistas” nas mais variadas 

áreas, desde o atletismo, passando pela escalada/orientação, pelo voleibol, pela 

dança e acabando na ginástica. Percebi que poderia aprender muitas coisas com 

cada um deles, nas especialidades de cada um. Aquilo que tinha mais 

curiosidade de conhecer e aprender era sobre as modalidades de escalada e 

orientação, assim como sobre as modalidades de ginástica e atletismo. Ao longo 

do ano fui percebendo que nem tudo era concretizável e possível, no entanto fui 

aproveitando alguns momentos com os professores. Exemplo disso foi a minha 

participação no desporto escolar de escalada que se tornou bastante rica em 

todos os aspetos, desde a aquisição de conhecimento do conteúdo até às 

experiências práticas. Para esta passagem de conhecimentos, a professora 

responsável tornou-se uma peça vital no meu desenvolvimento.  

Este grupo caracterizava-se, na minha ótica, pela heterogeneidade. Tanto 

encontrávamos professores simpáticos, disponíveis e muito acessíveis com que 

contactávamos diariamente, como encontrávamos professores mais distantes 

com os quais o nosso contacto era muito reduzido ou nulo. Sendo assim, havia 

professores em que existia muita facilidade em trabalhar e preparar atividades, 

mas também havia professores em que esta relação de trabalho era difícil, tanto 

pela falta de interesse, como pela falta de tempo disponível para a tarefa. 

 

“Neste momento, senti um pouco o desinteresse que alguns professores têm em 

relação a estes aspetos. A justificação para não terem colocado os dados foi 

porque não iriam entrar para a avaliação do 1º período.” 

(Diário de bordo, 30 janeiro) 

 

Esta heterogeneidade não era visível apenas no interesse e na motivação 
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com que os professores encaravam as tarefas, era também na forma de pensar 

o ensino e na forma de estar. Dentro deste grupo de professores, notei que 

existiam opiniões contrárias sobre vários assuntos, como é normal, no entanto, 

a forma como se expõe a nossa opinião e a nossa justificação deve ser tido 

sempre em conta. Ao longo do ano houve várias situações menos positivas que 

espelhavam aquilo que foi referido anteriormente, sendo que os exemplos mais 

flagrantes aconteciam nas reuniões de departamento.  

Em conversa acerca da importância do trabalho de grupo, a maioria dos 

professores assumiu que dava bastante importância a este tipo de trabalho e 

que devia ser a base de trabalho do grupo, pois podia melhorar a dinâmica do 

grupo de Educação Física e havia a possibilidade de aquisição de novos 

conhecimentos através de discussões e debates. No entanto, das palavras aos 

atos ainda vai uma grande distância. Aquilo que fui observando ao longo do ano 

foi que o trabalho de grupo surgia apenas quando era “obrigatório” para a 

realização das atividades. Não existia um trabalho colaborativo com o intuito de 

melhorar as capacidades de cada um enquanto professores, mas apenas com o 

objetivo de finalizar as tarefas que tinham de ser realizadas. Existia muito 

trabalho individual, sem qualquer partilha, prejudicando não só o professor, como 

também os alunos, ainda que de forma indireta. Na minha opinião, esta ausência 

de trabalho de grupo existe devido ao pouco tempo disponível que os 

professores têm e também devido à dificuldade em trabalhar em conjunto, em 

saber aceitar as críticas. 

Relativamente aos métodos de ensino utilizados nas aulas, tivemos a 

oportunidade de observar algumas aulas de todos os professores de Educação 

Física em que percecionei que a maioria dos professores utilizavam modelos de 

ensino diretivos, enquanto um pequeno número de professores recorreu a 

modelos de ensino centrados nos alunos. Para além disto, todos os professores 

faziam por ter um ambiente positivo nas suas aulas, tendo uma relação próxima 

com os alunos. 

Concluindo, embora existam bastantes diferenças entre os professores do 

grupo de Educação Física, acho que existem boas relações e, quando levadas 

ao máximo em prol da escola e dos alunos, os resultados são excelentes, como 
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são exemplos os vários torneios e provas realizados na escola. A nível pessoal, 

a experiência de cada um, o conhecimento e a forma de estar, influenciaram a 

minha maneira de olhar para o ensino e, certamente, acabei este ano mais 

competente, muito devido a estas vivências tidas com os professores do grupo 

que, embora tenham sido curtas com alguns deles, foram proveitosas. 

 

3.2.3 O núcleo de estágio 
 

Quando pensamos em núcleo de estágio pensamos numa figura central, 

num grupo essencial para a realização do estágio profissional. Este grupo é 

constituído pelos estudantes estagiários, pela professora cooperante e pela 

professora orientadora. 

Remontando ao tempo das candidaturas às escolas, o tema “núcleo de 

estágio” já assumia alguma importância pois, num ano longo e trabalhoso, todos 

queríamos partilhar os nossos dias na escola com pessoas com quem 

tivéssemos confiança e que sabíamos, à partida, que seriam pessoas 

responsáveis e trabalhadoras. No entanto, devido à grande diversidade de 

escolas e ao elevado número de alunos candidatos, era impossível controlarmos 

se ficávamos, ou não, na mesma escola que os colegas mais próximos. E foi 

isso que aconteceu, quando tudo apontava para eu ficar numa escola, com o 

núcleo de estágio que eu desejava, eis que os resultados das candidaturas são 

divulgados e nem fiquei na escola que eu desejava, nem com o núcleo de estágio 

que estava previsto. Quando tive conhecimento, não fiquei extremamente feliz, 

mas, quando constatei que os estudantes que me iam acompanhar nesta 

aventura eram conhecidos, atenuou um pouco essa tristeza sentida por não ter 

sido como eu tinha previsto. Podemos até dizer que mais importante do que a 

escola onde ia estagiar, era o núcleo de estágio com quem ia vivenciar a escola. 

Assim, quando pensava no meu núcleo de estágio pensava 

automaticamente em união e espírito de equipa devido ao conhecimento que 

tinha das pessoas que iam partilhar comigo um ano de experiências naquele que 

seria um ano difícil e trabalhoso. Embora nunca tivesse trabalhado com os meus 

dois colegas de estágio, estes já me acompanhavam desde o 1º ano de 

licenciatura, o que tornou a nossa relação na escola mais fácil.  
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Ao longo do ano fui percebendo que o núcleo de estágio tem maior 

importância do que aquilo que parece. Quando as tarefas foram aumentando e 

as dificuldades surgindo, eis que surge um grupo de amigos que nos suporta e 

apoia, que nos motiva para continuar, quando parece não existir mais esperança. 

Eles, sem dúvida, mais do que colegas de estágio, foram amigos e quando se 

consegue criar esta relação de amizade acho que o estágio tem tudo para ser 

bastante produtivo. 

Como disse anteriormente, outra pessoa muito importante neste núcleo 

de estágio foi a professora cooperante. Desde cedo soubemos que esta seria a 

sua primeira experiência como professora cooperante, no entanto, percebemos 

que a atenção, preocupação e alegria da sua parte ia influenciar positivamente 

todo o nosso ano de estágio. Para além disto, a capacidade de trabalho, 

responsabilidade e organização ajudou-me bastante em todos estes níveis. O 

facto de ser uma pessoa que procura constantemente melhorar enquanto 

profissional e pessoa, fez com que eu me inspirasse nesta forma de ser e 

contribuiu, sem dúvida, para um melhor crescimento da minha parte enquanto 

futuro profissional. A professora cooperante foi um exemplo a seguir, tratando-

nos quase como seus filhos, dando-nos toda a sua atenção com o objetivo de 

nos ajudar a melhorar em todos os níveis. De realçar a forma como esta 

professora mudou a minha forma de ver o ensino, tornando-o mais direcionado 

para os alunos e menos centrado no professor. 

Relativamente à professora orientadora, esta teve uma presença menos 

frequente, mas igualmente influente e importante. Para além de ter uma posição 

crítica em relação ao nosso trabalho prático, também influenciou bastante a 

criação do nosso relatório e de todos os documentos necessários para a 

realização de um estágio profissional. Os encontros com esta professora foram 

momentos mais formais e mais reflexivos que me ajudaram a ver de outra forma 

algumas situações pelas quais passei. Mais importante do que isso, foi a forma 

como me colocou a refletir sobre os erros que fui cometendo nas minhas aulas, 

procurando sempre que eu melhorasse enquanto docente.  

Em síntese, todos estes “agentes desportivos” (estudantes estagiários, 

professora cooperante e professora orientadora) foram cruciais na minha 
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maratona, assemelhando-se ao ciclismo em que a equipa tenta dar a vitória ao 

ciclista principal da equipa. Aqui, não se trata de vitórias individuais ou de um 

ciclista principal, mas sim de uma vitória pessoal de cada um nós, onde a equipa 

nos suportou e ajudou a atingir os objetivos por nós delineados no início do ano 

letivo. 

 

3.2.4 A turma do 7º ano: Um verdadeiro desafio 
 

A distribuição das turmas era um assunto que me deixava bastante 

ansioso, pois queria saber em que ciclo iria lecionar, qual o ano de escolaridade 

e que tipo de alunos iria encontrar. Esta distribuição deu-se num dos primeiros 

encontros que tivemos com a professora cooperante, em que ficamos a saber 

quais as turmas disponíveis. Havia quatro turmas para escolher: duas do 10º ano 

de escolaridade e duas do 7º ano de escolaridade. Por muito surpreendente que 

possa ser, eu não tinha uma preferência relativamente ao ano de escolaridade 

e, por isso, deixei que os meus colegas escolhessem primeiro. Pondo de parte 

as escolhas deles, sobrou uma turma do 7º ano de escolaridade e uma turma do 

10º ano de escolaridade. Tendo em conta todos os fatores, horário, idades dos 

alunos e disciplinas a abordar, preferi lecionar no 7º ano de escolaridade. 

Inicialmente a minha turma era constituída por 25 alunos, dos quais 11 

eram rapazes e 14 eram raparigas. Contudo, houve algumas mudanças, pelo 

que no final do 1º período a turma era constituída por 25 alunos, dos quais 13 

eram rapazes e 12 eram raparigas. No entanto, um dos alunos apenas 

compareceu a duas aulas, ou seja, a turma era habitualmente constituída por 24 

alunos (12 rapazes e 12 raparigas).  

Na primeira reunião de conselho de turma foram dadas várias 

informações acerca da turma e dos alunos que dela faziam parte. Desde cedo 

fiquei com a perceção que era uma turma heterogénea, ou seja, uns alunos com 

muito boas notas e com um bom comportamento e outros alunos com más notas, 

mal comportados e até repetentes. Nesta reunião foram estes últimos alunos o 

centro das atenções, talvez já a antever alguns dos problemas que a turma 

poderia ter no futuro. E, naquele momento, a reunião virou-se para um aluno em 

especial. Como principiante neste tipo de ambientes achei que tinha sido 
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exagerado.  

 

“No entanto, houve uma situação que me desagradou bastante. Quando a 

reunião se virou mais para os alunos em si, a maioria dos professores começou 

a criar rótulos num aluno que para eles seria “problemático” e “manipulador.” 

(Diário de bordo, 13 setembro) 

 

Atualmente, percebo que o objetivo daquela parte da reunião seria 

arranjar formas de combater a indisciplina que se esperava por parte deste 

aluno, pois os professores já o conheciam sendo, por isso, uma forma de ajudar 

os professores que entravam na turma “às cegas”. 

No início do ano letivo, o núcleo de estágio, desde cedo, percebeu que 

era de elevada importância conhecer os alunos com quem lidávamos para 

conseguirmos adequar a nossa abordagem. O nosso objetivo era a obtenção de 

um conhecimento mais profundo de cada aluno e da turma em geral, para 

conseguir estar mais por dentro das suas “realidades” e poder transferir essas 

“realidades” para o contexto da “sala de aula” intervindo, pedagógica e 

corretamente com os alunos ao longo do processo ensino-aprendizagem. Para 

isso, realizamos inquéritos individuais online. 

Através deste inquérito ficamos a perceber que a disciplina que os alunos 

mais gostavam, era a Educação Física (10 alunos, aproximadamente 40%), 

como podemos ver pelo gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Disciplina preferida 
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características dos alunos. Como tal, quando questionados acerca dos seus 

passatempos preferidos, a maioria dos alunos (16 alunos) respondeu que 

praticar desporto era o seu “hobbie” preferido. Os restantes, disseram que 

gostavam de jogar computador (1 aluno), ouvir música (2 alunos) e ver televisão 

(1 aluno). No entanto, alguns alunos responderam que teriam mais do que um 

passatempo preferido e 3 alunos disseram que gostavam de praticar desporto e 

ler quando tinham tempos livres, enquanto que 2 alunos disseram que gostavam 

de praticar desporto e jogar computador (gráfico 2). 

Gráfico 2- Passatempo preferido 

Depois de sabermos os interesses dos alunos, consideramos que era 

importante saber quantos alunos praticavam atividade física de forma regular (2-

3 vezes por semana). Assim, de acordo com as respostas dos alunos, podemos 

constatar que 80% da turma praticava atividade física de forma regular, enquanto 

que 20% não tinha qualquer comportamento desportivo.  

Relativamente ao desporto federado, constatamos que 56% dos alunos 

praticavam desporto federado enquanto que 44% não praticava desporto de 

forma federada. 

Após percebermos que alunos praticavam desporto de forma federada, 

consideramos importante aprofundarmos o tema e saber que desportos 

praticavam os alunos que integravam o desporto federado. Como podemos ver 

pelo gráfico 3, as modalidades mais praticadas eram o futebol e o basquetebol. 

Outro aspeto interessante é ver que existiam tantos alunos a praticar dança 

como os que praticavam natação e voleibol. Por fim, e contextualizando este 

gráfico às modalidades abordadas neste ano de escolaridade, podemos ver que 
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14% dos alunos da turma praticavam andebol, a única modalidade, de entre as 

praticadas, que foi abordada no 7ºano. 

No entanto, nem todos os alunos que praticavam desporto o praticavam 

de forma federada. Por isso, é interessante ver que os alunos gostavam de ir ao 

ginásio, praticar surf, atletismo e ténis de mesa (gráfico 3). 

 

Gráfico 3- Modalidades praticadas de forma federada 

De modo a obter mais informações acerca das motivações dos alunos e 

da importância que dão à Educação Física, questionamos os alunos sobre isso. 

Relativamente à importância da Educação Física, 80% dos alunos achavam esta 

disciplina imprescindível, enquanto que 8% achavam muito importante e, por fim, 

4% achava importante (gráfico 4).  

 

Gráfico 4- Importância da disciplina 

Sobre a motivação para as aulas de Educação Física, 76% dos alunos 

mostravam-se muito motivados para as aulas, 12% demonstraram-se motivados 

para participar em Educação Física, 8% relativamente motivados para as aulas 
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Física (gráfico 5).  

 

Gráfico 5- Motivação para a disciplina 

Ao longo do ano letivo fui percebendo que a relação entre rapazes e 

raparigas era saudável, sem quaisquer restrições, havendo até rapazes que 

pediam para ficar com as raparigas em alguns exercícios. Deste modo, sempre 

que se constituía grupos de trabalho nas aulas, seja o professor ou os alunos a 

escolhê-los, era adotada a estratégia de incluir elementos de ambos os sexos 

em cada grupo, tornando os grupos mistos.  

Os alunos em geral possuíam algum grau de similaridade na fase de 

maturação física em que se encontravam. No entanto, psicologicamente, existia 

uma grande diferença entre rapazes e raparigas, sendo que estas 

demonstravam mais maturidade e a maioria dos rapazes demonstrava muita 

imaturidade, em certas atitudes e comportamentos. Ao longo do ano letivo, estas 

atitudes e comportamentos foram alastrando pela turma, criando algumas 

situações de difícil resolução. 

 

“Para finalizar, denotar que alguns alunos continuam bastante irrequietos e 

faladores o que perturba o bom funcionamento das aulas.” 

(Diário de bordo, 25 setembro) 

 

“Quando foi a vez dos professores falarem, todos referiram que para além do 

habitual grupo que perturba bastante as aulas, existem alunos que pioraram no 

comportamento. Estão cada vez mais a alinhar nas brincadeiras dos outros 

colegas, assim como estão bastante faladores.” 

(Diário de bordo, 25 fevereiro) 

 

Os alunos da turma, inicialmente, na sua maioria, revelaram-se 
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motivados, mas tímidos. No entanto, rapidamente me apercebi que esta timidez 

inicial era derivada do facto de muitos alunos não se conhecerem entre si. 

 

“No geral, até ao momento, é uma turma constituída por raparigas um pouco 

tímidas e um grupo de rapazes que gosta de participar e de estar sempre em 

movimento. De acordo com a dinâmica de grupo realizada, pude constatar que 

a maioria dos alunos gosta da disciplina de Educação Física e existe alguma 

variedade nos desportos praticados pelos mesmos.” 

(Diário de bordo, 18 setembro) 

 

Facilmente me apercebi que a cultura desportiva e a capacidade motora 

desta turma estavam num nível acima daquilo que era esperado para alunos do 

7º ano de escolaridade. Ao longo das aulas fui percebendo que quando os alunos 

tinham uma perceção de sucesso relativamente à sua performance, existiam 

mudanças na atitude e na forma como encaravam a aula. Isto foi mais visível 

nas modalidades ditas “habituais” como o andebol e o atletismo.  

 

“Para finalizar, denotar que alguns alunos continuam bastante irrequietos e 

faladores o que perturba o bom funcionamento das aulas, talvez devido ao facto 

de já se sentirem à vontade para realizar os exercícios propostos.”  

(Diário de bordo, 25 setembro) 

 

O facto de haver alunos irrequietos e faladores ao ponto de perturbar o 

bom funcionamento das aulas, levou-me a pensar que um estilo diferente de 

ensino, que desse uma maior liberdade e autonomia para os alunos escolherem 

o que querem aprender e como o querem fazer, traria mais vantagens para a 

aprendizagem dos mesmos. E, ao longo deste ano letivo, foi isso que aconteceu: 

uma mudança no estilo de ensino tendo em conta as modalidades abordadas. 

Os resultados foram positivos, pois a motivação, o comportamento e a evolução 

dos alunos tiveram bastantes melhorias. 

 

“Foi interessante perceber o entusiasmo e a motivação que os alunos colocaram 

na aula, assim como, quando tinham dúvidas e vinham perguntar.” 

(Diário de bordo, 23 novembro) 
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“Falando agora dos pontos fortes desta aula, tenho de referir o facto da 

concentração dos alunos aumentar significativamente, assim como o empenho. 

Acho que isto está relacionado com o facto de terem sido eles a prepararem a 

aula, com o facto de terem “perdido” tempo a fazer um plano e quererem que 

tudo seja perfeito. Outro aspeto muito positivo, está na diminuição da brincadeira 

enquanto estão em exercício. Acho que a explicação está relacionada com o 

motivo anterior, como são eles os responsáveis por aquela tarefa, gostam e 

querem que todos os seus colegas estejam empenhados e, os alunos mais 

perturbadores, quando repreendidos pelos colegas, acarretam melhor e mais 

rápido essas reprimendas.” 

(Diário de bordo, 15 janeiro) 

 

Retomando o título deste subcapítulo “A turma do 7ºano: Um verdadeiro 

desafio”, posso afirmar que a relação que desenvolvi com os meus alunos foi, 

sem dúvida, um grande desafio. Conseguir lidar com jovens de várias idades, na 

flor da adolescência e na “idade da parvoíce” tornou-se numa grande e difícil 

batalha para mim. Cada obstáculo, dia após dia, era visto como uma situação de 

aprendizagem e, só passando por estes grandes desafios e por todas estas 

barreiras é que podemos evoluir. Estes foram os alunos que me fizeram perceber 

que a profissão docente não tem fim, que devemos procurar sempre melhorar. 

Foram estes alunos que me mostraram o verdadeiro significado de dificuldade, 

mas também foram eles que me explicaram o belo significado de ensinar. 

Revisitando um pequeno bloco fornecido pela PC no início do EP, “Ensinar é um 

exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos 

olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor 

assim, não morre jamais.” (Rubem Alves, 2018, p.69). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 1º Checkpoint: O Ensino e o 
Professor de Educação Física 
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4.1 Educação Física: acerca da evolução de um pensamento 
 

Pensar e refletir, acerca do nosso dia a dia, das nossas vivências e 

experiências, umas vezes de forma mais consciente, outras menos, faz parte da 

nossa existência. Enquanto apaixonado pelo desporto, o processo de reflexão e 

questionamento acerca das várias formas de o abordar, seja na escola, nas 

aulas de Educação Física, ou nos treinos (no meu caso de futebol) sempre me 

acompanhou. Paralelamente, a abordagem e a forma como os professores e o 

público em geral olha e olhava para a Educação Física sempre foi do meu 

interesse. 

Enquanto aluno, no ensino básico, olhava para a Educação Física como 

uma forma de divertimento, onde praticávamos algumas modalidades de uma 

forma mais lúdica. No entanto, o facto de esta disciplina apenas ter chegado à 

escola quando eu frequentava o 4º ano de escolaridade, influenciou na forma 

como olhei para ela, pois, para além de já praticar desporto federado há 5 anos, 

também fazia bastantes atividades desportivas no meu terraço, jogos esses que 

viria a fazer nas aulas. Com a mudança de ciclo e consequentemente de escola, 

a minha opinião acerca desta disciplina foi mudando devido aos diferentes 

professores e às várias formas de abordar a Educação Física. No 3º ciclo a 

perceção que tinha é que os professores tinham como objetivo aumentar os 

nossos níveis de condição física, pois era isso que nos era passado através das 

aulas - muito físicas e com mais incidência nessa temática. No ensino secundário 

tinha grandes expectativas para aprender mais sobre as várias modalidades 

desportivas, pois não era isso que tinha acontecido nos anos anteriores. No 

entanto, nos 10º e 11º anos de escolaridade fiquei tremendamente desiludido e 

desmotivado com a disciplina de Educação Física. O desinteresse por parte da 

professora e o constante desleixo, resultou em aulas monótonas, 

desinteressantes e aborrecidas. A justificação para tal residia no facto de a 

professora estar à espera da reforma, algo que vemos muito atualmente, uma 

classe envelhecida, sem paciência para os alunos e sem vontade de ensinar 

coisas novas. No 12º ano de escolaridade, o paradigma mudou completamente. 

A mudança de professora, trouxe uma maior motivação por parte dos alunos, 

pois as aulas eram interessantes e competitivas. Esta nova experiência foi algo 
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que me fez voltar a querer estar nas aulas e que me fez ver a professora como 

um exemplo. Em síntese, admito que as vivências por que passei enquanto aluno 

não foram as melhores nem as mais interessantes, deixando-me por vezes 

desiludido e desmotivado. Contudo, a paixão pelo desporto fez-me ingressar na 

faculdade e, como estudante, todas as experiências desportivas foram ricas e 

muito interessantes. A partir do momento em que houve a mudança de aluno 

para estudante, houve também uma grande mudança de visão em relação ao 

desporto e à Educação Física. Esta renovação do pensamento teve o seu 

culminar neste ano de estágio. Todas as experiências práticas como estudante 

e estudante estagiário, todas as conversas, aulas e ensinamentos dos vários 

professores, fizeram com que a minha conceção acerca do ensino da Educação 

Física se fosse alterando. Ao longo deste conjunto de vivências, a identidade do 

profissional da educação constitui um processo longo e complexo em regras, 

valores e códigos provenientes do próprio grupo profissional, não obstante desta 

construção ser um caminho próprio, de acordo com a realidade que encontra 

(Cunha, 2008). 

Para a construção de uma identidade como professor que ainda agora 

início, conto com as influências da literatura, com as várias experiências que vou 

tendo, com os feedbacks dos meus alunos e, acima de tudo, com as influências 

das pessoas que me rodeiam. De acordo com Pimenta (2008), os saberes da 

docência prendem-se com a experiência, o conhecimento e os saberes 

pedagógicos, uma vez que funcionam como colaboradores na construção da 

identidade do professor. Eu acrescentaria que, neste Estágio Profissional, a 

professora cooperante tem uma elevada importância como colaboradora na 

construção da identidade do professor. Foi a professora cooperante que me 

mostrou a importância de centrar o ensino no aluno e todas as vantagens que 

este tipo de ensino tem. Embora na nossa formação esta questão tenha sido 

bastante vincada, faltava a componente prática, a componente da aplicação, e a 

professora cooperante foi uma peça fundamental para este processo, tal como 

escrevi no diário de bordo: 

 

“Relativamente ao culminar de um projeto diferente, acho que este se tornou 
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muito importante para mim e para os alunos. Para mim, porque fiquei com uma 

ideia totalmente diferente daquilo que tinha acerca destes projetos. Depois deste 

projeto, fiquei com bastante vontade de dar mais autonomia e liberdade aos 

alunos, pois sei que eles vão sempre surpreender-nos e aprender muito mais 

com estes métodos. Para os alunos, porque saíram da “caixa”. Enfrentaram 

alguns medos como o palco, trabalharam em grupo, no seio do qual tiveram 

bastantes discussões e isso também é positivo e traz aprendizagens para todos 

eles e, acima de tudo, aprenderam mais sobre ginástica rítmica e sobre como 

trabalhar em grupo do que aquilo que poderiam aprender se esta modalidade 

fosse abordada da forma tradicional.” 

(Diário de bordo, 4 dezembro) 

 

Atualmente, a Educação Física tende a não ser encarada como uma 

disciplina útil para o “currículo” dos alunos, sendo encarada como uma forma de 

divertimento, um “intervalo entre as aulas importantes”. Outra atribuição que 

captei, em conversa com os alunos, é que estes encaram a EF como forma de 

os preparar fisicamente para as suas atividades desportivas federadas. No 

entanto, a Educação Física vai muito além do físico, devendo ser vista como uma 

disciplina que torna o desporto como uma forma diferente e particular de lidar 

com o corpo. Como tal, e contrariando tudo aquilo que era visto como importante 

na minha formação enquanto aluno do 3º ciclo, Batista e Queirós (2015) referem 

que a Educação Física deve ser muito mais do que o desenvolvimento da aptidão 

física e espaço recreativo e divertimento. Completando este pensamento, Crum 

(cit. por Batista & Queirós, 2015, p.35), defende que a Educação Física deve ter 

três papéis principais: a aquisição de condição física, a estruturação do 

comportamento motor e a formação pessoal, cultural e social. 

A prática desportiva assume, assim, um papel muito importante na 

formação da corporalidade. Deve ser uma atividade organizada, configurada 

como um conjunto de conhecimentos que enuncia de forma concreta um 

conjunto de fórmulas abstratas (preceitos éticos, morais, políticos e estéticos) 

(Gaya, 1994, p.32). Que fórmulas abstratas são estas? O esforço, o empenho, a 

superação, o confronto, a relação aluno-aluno, aluno-professor, aluno-

adversário, aluno-colega de equipa, a cooperação, a aceitação, a partilha e a 



40 
 

competição. Estes valores, preparam os alunos para a vida, pois na aula de 

educação física aprende-se a vencer, a lutar pelo que se ambiciona, a não 

desistir à primeira dificuldade e aprende-se a viver em cooperação, em equipa, 

em confronto e em competição de uma forma amigável e correta. 

Quando falamos no exercício físico em idades jovens temos muitas vezes 

o hábito de associá-lo à saúde. Dentro da saúde está sistematicamente ligado 

ao excesso de peso e à obesidade. Quando entramos no campo da Educação 

Física na escola, ainda mais importância e relevância damos a essas questões 

e temos a perceção de que a Educação Física pode ter um efeito positivo de 

prevenção desta doença. E pode, mas não é a Educação Física que a vai tratar, 

quanto muito pode ajudar no seu tratamento. Por tudo isto, a visão de que a 

Educação Física é predominantemente uma disciplina que visa a condição e 

aptidão física, perde a sua força e veracidade.  

Mais do que o desenvolvimento da aptidão física, a Educação Física deve 

ter como principal objetivo as aprendizagens. Como referem Masaurir e Corbin 

(2006), “a Educação Física é a única disciplina na escola que proporciona aos 

alunos a oportunidade de aprender e desenvolver habilidades motoras, bem 

como adquirir conhecimentos acerca do seu próprio corpo. É a única disciplina 

em que o exercício físico é um meio fundamental para atingir objetivos 

educativos” (p.50). Por isso, urge mudar as mentalidades, não só do público em 

geral, mas também dos professores que ainda vêem a Educação Física como 

meio para desenvolver a aptidão física ou como um meio para divertir os alunos.  

Face a este quadro, é urgente que sejam alterados os paradigmas. 

Importa, assim, incorporar na Educação Física práticas desportivas sistemáticas, 

carregadas de intencionalidade educativa, concebidas de forma integrada e com 

significado cultural, capaz de proporcionar prazer aos alunos e fundada nos 

valores do desporto. Uma prática promotora da autoconfiança e autorrealização, 

que partilhe a responsabilidade com outras áreas nos processos de 

desenvolvimento de competências que contribuem para formar cidadãos 

confiantes em si mesmos e socialmente responsáveis (UNESCO, 2015). 

 Concluindo e referindo Batista e Queirós (2015, p. 40), “o caminho da 

Educação Física deverá apontar sempre para o seu valor educativo e formativo, 
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pois, da Escola, é isso que se espera!”.  

 

4.2 Ser Professor: Um entendimento caótico sobre uma 
profissão complexa5 
  

Atualmente, ser professor ultrapassa, em muito, as questões diretamente 

relacionadas com o ensino. Num mundo onde reinam as novas tecnologias, o 

professor e as aulas por ele ministradas são vistas como um intervalo numa 

relação “smartphónica” que parece interminável, em que a figura que outrora fora 

central é tida como um profeta de lições escolares. Sendo este o panorama atual, 

que tipo de profissionais da educação se adequam aos cargos de professores 

nas escolas? Ou melhor, que qualidades é que deve ter um professor de forma 

a retirar o melhor rendimento possível de um grupo de crianças onde o seu 

principal interesse é sair das quatros paredes que os rodeiam e entrar na sala 

virtual das novas tecnologias? E agora, uma pergunta que parece “clichê”, mas 

que é de muito mais difícil resposta do que aquilo que imaginamos: O que é ser 

Professor? Qual e como se forma a identidade de um Professor competente? 

Começando pelo fim, a definição da profissão de professor é algo 

complexa, alberga mudanças históricas e sociais que com toda a certeza 

influenciam a sua própria definição. Por isso, não podemos neste momento 

definir o que foi “ser professor” há 30 anos, mas podemos tentar definir o que 

deve de ser um professor nos tempos atuais. 

Segundo Roldão (2005), existe uma tensão entre “o professar um saber” 

(postura mais tradicional do professor transmissivo) e o “fazer aprender alguma 

coisa a alguém” (mais pedagógico e alargada a um campo vasto de saberes, 

incluindo os disciplinares). A primeira perspetiva apresentada, remete para um 

professor mais tradicional, em que o seu principal objetivo é transmitir a matéria 

de ensino. A segunda perspetiva está relacionada com um professor mais 

pedagógico, aquele professor que não quer encher a cabeça dos alunos de 

matéria, mas quer que os alunos gostem de adquirir o conhecimento e percebam 

 
5 Texto elaborado com base num trabalho realizado para a unidade curricular de Profissionalidade 
Pedagógica no 1º semestre, 1º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário 
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a sua utilidade.  

Diferentes perspetivas, aportam identidades profissionais distintas. No 

que concerne à identidade do professor, este é um conceito complexo que 

envolve fatores normativos, cognitivos e emocionais, nos quais se encontram 

valores pessoais e profissionais, que por sua vez, expressam a motivação, a 

atitude e o compromisso com que os professores enfrentam o seu trabalho 

(Cardoso et al., 2016). Esta identidade é uma construção complexa que obriga 

o professor a refletir sobre a sua prática, a pesquisar e a investigar para ser 

melhor. Aprender a ser professor não é apenas aprender a saber ensinar, trata-

se de aprender a “ser alguém que ensina” (Akkerman & Meijer, 2011).  

Atualmente, os professores têm dificuldade em se adaptar aos tempos em 

que vivemos. O ensinar estruturado em torno da transmissão de saberes deixou 

de ter efeito nas crianças atuais, deixou de os cativar para aprender coisas novas 

na sala de aula. O acesso aos computadores e à internet trouxe um número 

brutal de novas informações (nem sempre certas) que, sem qualquer dúvida, 

estão facilmente ao dispor destas crianças e que leva a que estas prefiram 

aprender no telemóvel ou no computador a aprender na sala de aula ou no 

pavilhão com um professor a debitar matéria. Assim, e concordando com Roldão 

(2007), o entendimento de ensinar como sinónimo de transmitir um saber, deixou 

de ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função em causa. 

Outra questão que se coloca é se podemos então comparar um professor 

que leciona há 30 anos e um professor que acaba de entrar na escola para 

lecionar? Na minha opinião, não podemos. Um professor com uma longa 

carreira, no geral, tem associada a ideia de ensinar com a de passar 

conhecimento, de lê-lo para os outros que não o possuíam. Um professor com 

uma formação mais recente, em princípio, associa o ato de ensinar com o facto 

de fazer aprender alguma coisa (currículo) a alguém (Roldão, 2005). Agora, 

podemos entender um pouco do porquê do entendimento caótico sobre uma 

profissão complexa colocado no título deste subcapítulo. É um pouco confuso 

tentar perceber o que vai na cabeça dos professores que atualmente habitam as 

escolas. Muitos deles foram formados há 20 ou 30 anos, com uma formação, 

penso eu, adequada à sociedade em que viviam. Estes professores, aqueles que 
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tiveram o seu primeiro telemóvel por volta dos 20 anos, estão atualmente a tentar 

ensinar e cativar crianças que, por volta dos 10 anos (ou em muitos casos, com 

menos idade), já convivem com as novas tecnologias com um à vontade que 

muitos professores ainda não conseguem acompanhar. Face a este quadro, uma 

questão que se coloca é se estarão os professores, que foram formados há 

alguns anos, bem preparados para ensinar e cativar a sociedade que aí vem? E 

ainda: será adequada a formação a que os futuros professores estão sujeitos 

atualmente? 

Embora não sabendo ao certo que tipo de formação tinham os professores 

de gerações anteriores, arrisco-me a dizer que essa formação (por melhor que 

fosse na altura), não se adequa à sociedade atual. É certo que os professores 

foram sujeitos a formações e adaptações na sua forma de ver e estar no ensino, 

mas será que foi suficiente? Será que todos têm a abertura necessária para 

mudar conceções e práticas? Não terá a identidade de cada ser humano, 

influência na formação do professor? Na forma com que este encara o ensino? 

A busca da construção da identidade de um professor assenta em vários 

fatores relacionados com o seu percurso como criança, aluno, estudante e 

adulto. Esta identidade que o professor procura construir busca raízes na 

infância, na socialização primária no seio da família, a partir da qual se 

constroem as “identidades sociais herdadas” (Padilha & Nelson, 2011); 

desenvolve-se durante todo o percurso escolar, através de uma longa 

aprendizagem de observação (Lortie, 2005) e de experiências significativas de 

“socialização antecipatória” (Dubar et al., 1997); prolonga-se pela carreira 

profissional através do processo reflexivo do próprio, aspeto que se considera 

crucial no desenvolvimento de qualquer atividade profissional. Através destes 

fatores, percebemos que o futuro professor está a ser constantemente 

influenciado pelos agentes que fazem parte do seu ensino. Logo, constatamos 

que a forma como se ensina e como se organiza a formação de professores é 

bastante importante para que exista uma mudança de paradigma. 

A minha chegada à escola como estudante estagiário representou uma 

mudança: a passagem de estudante a professor. Ou seja, a responsabilidade de 

influenciar positivamente os outros tinha passado para o meu lado e, como todos 
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os contactos e influências têm contributos na formação pessoal e profissional, a 

minha tarefa tornou-se muito mais importante do que eu imaginava. Com todas 

as responsabilidades que são inerentes à profissão docente, a entrada na escola 

é um confronto com novas realidades e, com isso vem, como referem Batista e 

Queirós (2013), uma fase caraterizada por diversas dificuldades oriundas da 

entrada na profissão, como a imprevisibilidade, que impõe que o EE tome 

decisões e aja de acordo com a necessidade específica de cada situação. Uma 

das dificuldades que senti estava relacionada com a imprevisibilidade do ensino 

e dos alunos que nós encontramos pela frente que nos faz duvidar acerca das 

nossas capacidades, como comprova o diário de bordo: 

 

“(…) se antes tudo corria dentro da normalidade, com um ou outro erro, depois 

do dia de hoje tenho a certeza de que estou a anos luz daquilo que quero ser 

como professor.” 

(Diário de bordo, 2 setembro) 

 

Estes momentos só fazem sentido ser ultrapassados se o professor tiver 

capacidade para refletir acerca daquilo que está menos bem e, posteriormente, 

ter coragem de mudar. É assim a vida de um professor, formular, testar, 

reformular e voltar a testar, com o intuito de estar sempre a melhorar, quer a sua 

performance como professor, quer a aprendizagem dos alunos. 

Finalizo com uma frase de Nóvoa (2001) que espelha bem aquilo que é 

essencial para a formação de um professor: “A formação é um ciclo que abrange 

a experiência do docente como aluno (educação de base), como aluno-mestre 

(graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como iniciante (nos 

primeiros anos da profissão) e como titular (formação continuada). Esses 

momentos só serão formadores se forem objeto de um esforço de reflexão 

permanente.” Por isso, seja há 30 anos ou agora, a formação dos professores 

deve ter sempre presente a importância da reflexão para a evolução, pois só 

assim é que poderemos ter cada vez mais professores competentes e 

profissionais. O desenvolvimento profissional em continuum é um requisito à 

competência, pois ela não é um estado adquirido, mas em constante 

reconstrução. 
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4.3 A importância da escola na formação dos alunos: 
autonomia e responsabilidade 
 

 Comummente, ouvimos os professores dizerem: “Os meus alunos 

chegam constantemente atrasados e não são capazes de fazer simples tarefas 

sozinhos… não são nada desenrascados!” Não obstante este tipo de afirmações, 

será que já tentamos perceber o porquê? Este é o desafio que coloco para os 

parágrafos que se seguem. 

 Do ponto de vista etimológico, autonomia é uma palavra que deriva dos 

vocábulos gregos auto (próprios) e nomos (lei ou regra) (Mogika, 1999, p.59), 

enquanto responsabilidade tem origem no latim responsus (responder), re (de 

volta, para trás) e spondere (garantir, prometer). Podemos então definir 

autonomia como a liberdade para realizar algo ou determinar comportamentos 

e/ou opções. Já a palavra responsabilidade sugere-nos a obrigação de 

responder por atos próprios ou alheios. Assim sendo, as expressões podem 

estar interligadas, designando a capacidade de o ser humano ter oportunidade 

para fazer as suas próprias escolhas, respondendo por elas, sem depender de 

terceiros. 

 Quando nascemos, somos totalmente dependentes dos nossos pais e 

necessitamos deles para sobreviver, para realizar simples atividades como 

comer e andar. Com apenas alguns anos de vida, esta dependência vai 

diminuindo e deixamos de necessitar de ajuda para nos movermos e para 

comunicar. Tal como reporta Ambrósio (1999, p.2), “a autonomia na criança é 

compreendida como um processo e uma conquista que se inicia na infância 

precoce e que se desenrola ao longo da sua vida”, sendo este caracterizado por 

ser longo e complexo. 

 A entrada na escola é um marco na vida da criança. Esta torna-se um 

lugar importante para ela, com o qual a criança se identifica. O facto de a 

escolaridade obrigatória estar situada no 12º ano de escolaridade, garante que 

a escola seja uma das peças fundamentais no papel de formação dos jovens, 

desenvolvendo o aluno a nível cognitivo, emocional e social. Para além disso, é 

esta instituição que forma e prepara os alunos para a sociedade, revelando-se 

essencial para o progresso das sociedades (Roldão, 1999). 
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A escola e a sociedade vão-se completando num ciclo, onde a primeira 

reflete o que se passa na sociedade, preparando os alunos para que se insiram 

nesta (Roldão, 1999) e, ao mesmo tempo, irá promover a mudança na 

sociedade, tornando os alunos mais aptos para intervirem nesta (Schiffauer et. 

al, 2005). Preparar os alunos para a sociedade pressupõe que a transmissão de 

valores desencadeie uma participação responsável e orientada para o bem 

comum, potenciando o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, 

criatividade, iniciativa e ajuda interpessoal (Reis, 2001). Para além da 

transmissão dos valores, os alunos precisam de saber aplicá-los e, acima de 

tudo, saber o que fazer com eles. Face a este quadro, os professores devem 

criar contextos, exercícios e ambientes onde a autonomia, a responsabilidade e 

a cooperação sejam a base da estruturação do seu ensino. Só incentivando os 

alunos a serem proativos e a viverem uns com os outros é que conseguiremos 

atingir os objetivos pretendidos em relação à responsabilidade pessoal e social. 

A forma como o fazer depende de cada contexto e de cada professor e, é aqui, 

que entramos na beleza da profissão docente, da escola e da Educação Física. 

Os professores têm liberdade para guiar os alunos nesse sentido, dando-lhes 

autonomia e responsabilidade usando as estratégias que considerarem mais 

adequadas para as suas turmas. Na mesma linha de pensamento, Roldão (1999) 

defende que se deve promover a vivência de experiências, de forma a existir 

uma transmissão de saberes integrados nas ações, para que os alunos 

percebam a utilidade daquilo que aprendem.  

O EP veio clarificar algumas ideias que eu tinha em relação ao ensino, 

aos alunos e às características essenciais que estes devem ter para serem seres 

humanos íntegros, livres e autónomos. Inicialmente, estas questões de índole 

psicossocial, não mereciam grande atenção da minha parte, no entanto, devido 

à influência da PC e ao maior envolvimento na escola, a minha forma de ver o 

ensino foi reformulada. Comecei, não só a olhar, mas a ver o aluno como uma 

pessoa, como um ser da sociedade que necessita de ser formado, não só a nível 

físico e motor, mas também a nível pessoal. Afinal, a nossa disciplina, embora 

os alunos e o “calão” não o façam parecer, incorpora a palavra “educação” e esta 

deve assumir tanta importância como os fatores motores. 
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Com a atribuição de autonomia e responsabilidade através de simples 

exercícios (mencione-se a título de exemplo, a criação de um esquema de 

ginástica rítmica ou elaboração/escolha dos exercícios a realizar no seio da 

equipa) nas mais variadas unidades didáticas, conseguimos iniciar um processo 

formativo do aluno como pessoa. Para além de formar um aluno autónomo e 

responsável, é cada vez mais importante criarmos e formarmos alunos que 

saibam cooperar e trabalhar em equipa. No contexto da minha turma este era 

um problema, contudo, com a adoção de várias estratégias diferentes (trabalho 

de projeto e modelo de educação desportiva), gradualmente, tudo se foi 

alterando. 

 

“E, nesta turma, um dos pontos positivos que se realça mais e que, na 

minha opinião, tendo em conta os alunos que a constituem, é bastante 

importante, é o trabalho em equipa/cooperação. O trabalho em equipa e 

a cooperação que tem existido no seio das equipas tem sido fantástico, 

sendo algo que não se viu no 1º período.” 

(Diário de bordo, 22 janeiro) 

 

4.4 Antes de ensinar, organizar 
 

 Comparando um pouco o treino ao ensino, todas as épocas são 

antecedidas de uma pré-época. Esta tem como objetivos preparar e organizar a 

época que se avizinha. Também na escola, em todos os anos letivos, os 

professores  têm que planear o seu ano de acordo com o Projeto Educativo da 

escola, o Plano Anual de Atividades, o Regulamento Interno, as condições 

materiais e espaciais disponíveis e, essencialmente, de acordo com o programa 

de ensino do ano de escolaridade que vão abordar e dos alunos que vão 

acompanhar. 

 Assim foi o meu ano letivo, que se iniciou à volta destes assuntos. 

Acabado de “entrar” neste “mundo” do ensino e do sistema educativo, já estava 

“inundado” e rodeado de documentos importantes para organizar o ano letivo. 

Contudo, embora possamos diminuir a importância dos mesmos, por acharmos 
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que “é trabalho a mais” ou “trabalho desnecessário”, com o tempo apercebi-me 

que este tipo de trabalho é crucial para o desenrolar de um ano letivo organizado 

e sem grandes desvios, pois só assim estamos mais perto de conseguir traduzir 

os nossos conhecimentos em aprendizagens por parte dos nossos alunos. 

 Sentados na “nossa” sala de estágio, o NE iniciou a análise e reflexão de 

todos os documentos importantes para a organização da prática docente. Para 

além dos documentos da escola,  os Programas Nacionais de Educação Física 

(PNEF), os Critérios de Avaliação Gerais e Específicos de EF, o Planeamento 

anual de atividades de EF, o Roulement das instalações e o inventário do 

material assumiram uma importância extra no processo de estruturação e 

organização do ano letivo. 

 De todos os documentos analisados, há uns que, na minha opinião, 

assumem maior importância que outros. Ao nível da planificação das aulas e das 

matérias a abordar, vejo os PNEF como uma ferramenta crucial no dia-a-dia do 

professor e, tal como refere Jacinto (2001, p.8), os PNEF são “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”. Ao nível da planificação dos 

espaços e materiais, o Roulement das instalações é muito importante para que 

todos os professores e alunos saibam em que instalação irão lecionar cada aula. 

Inicialmente, o Roulement não foi de fácil interpretação devido à sua 

complexidade. Era um documento algo confuso, com várias rotações e 

instalações, algo que é bastante estranho para alguém que é novo na escola e 

na profissão docente. No entanto, ao longo do ano fui percebendo que este 

roulement é também visto, por alguns professores, como uma ferramenta 

complexa, devido à falta de conhecimento, por vezes, do local correto onde iriam 

lecionar a aula. Com a ajuda da PC e dos meus colegas EE, “devoramos” o 

roulement e, embora tenham existido alguns erros no início do ano, conseguimos 

organizar o nosso ano de forma cuidada e correta no que diz respeito à 

distribuição das aulas pelas diferentes instalações.  

Inicialmente, a minha ideia era de que este tipo de trabalho era um pouco 

desnecessário. Pensava que bastava organizar as modalidades, ver os espaços 
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em que tínhamos que dar as aulas e que, assim, estaria planeado o ano. Mas, 

devido à importância com que a PC abordou estes assuntos, cedo percebi que 

a análise e reflexão acerca destes documentos se torna indispensável, não só 

na fase de planeamento inicial, mas também em relação ao planeamento anual, 

uma vez que estes documentos descrevem todas as condições, regras e 

recursos a considerar para que o professor esteja mais perto de desenvolver um 

ensino eficaz em EF, não obstante ser a prática efetiva que define 

verdadeiramente a sua eficácia. Esta primeira fase teve a participação de todos 

os EE, envolvendo bastantes reuniões e momentos de partilha com a PC que 

nos colocou a par, da forma mais concisa, de todas as informações importantes 

para a consecução de um ano trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, proveitoso.  

Concluindo, embora no início do ano letivo tenha sido dada pouca 

importância a esta fase de análise e preparação do ensino, o planeamento, 

desde cedo, se tornou o nosso “melhor amigo”. Tornou-se uma ferramenta 

crucial para o desenvolvimento de um ensino organizado, aumentando a 

qualidade do nosso trabalho e dando sentido a algumas questões que, 

inicialmente, estavam “descontextualizadas”. 

 

“Com estas duas reuniões retirei aspetos muito importantes: em primeiro lugar, 

planear um ano de escolaridade dá bastante trabalho, desde enumerar 

conteúdos, relacionar as rotações das instalações com as modalidades a 

abordar e definir critérios o mais objetivos possíveis” 

(Diário de bordo, 12 setembro) 

 

“Esta reunião foi bastante importante para mim, uma vez que foi aqui que tudo 

começou a ficar mais organizado e a ter mais sentido.” 

(Diário de bordo, 13 setembro) 

 

4.5 A construção do caminho a percorrer 
 

 Retomando o lugar do treino como referência, podemos comparar a 

função do treinador com a função do professor no que diz respeito ao 

planeamento de uma época/ano letivo. Tal como um treinador planeia os seus 
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macrociclos, mesociclos e microciclos, um professor também o faz, realizando e 

refletindo acerca do plano anual, das unidades didáticas a abordar e dos planos 

de aula a elaborar. É, aqui, que o treinador/professor decide o que quer fazer e 

como quer fazer. É, aqui, que se começa a construir um caminho, um percurso.  

Os vários níveis de planeamento, segundo Bento (2003, p.59), devem ser 

“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”. No entanto, tal como reporta o mesmo autor, 

“o ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade” 

(p.16), dando a entender que muitas vezes, aquilo que planeamos “no papel”, 

pode não ser totalmente igual àquilo que aplicamos na prática. Este é, ao mesmo 

tempo, um dos problemas e uma das motivações dos professores: estar 

constantemente à procura da perfeição, adequando o planeamento ao contexto, 

mesmo sabendo que dificilmente se alcançará na totalidade aquilo que 

perspetivamos. 

Para efetuar esta maratona com sucesso, tivemos que avançar com a 

elaboração do primeiro nível de planeamento, o plano anual, que, segundo Bento 

(2003, p.67), “constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do 

ensino”. O planeamento anual caracteriza-se por ser “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” (Bento, 2003, pp.59-60).  

Inicialmente, a elaboração do plano anual parecia ser uma tarefa de fácil 

resolução. 

 

“Basta distribuir as aulas pelos espaços, ver se ficam equitativamente 

distribuídas e está resolvido o problema”.  

(Diário de bordo, 13 setembro) 

 

No entanto, fomos descobrindo que o ensino da EF é muito mais do que 

ensinar meras modalidades. Temos de ter em conta a caracterização da turma 

e o panorama geral dos alunos que temos pela frente, assumir e entender que  

além dos conteúdos relativos às várias modalidades, a condição física, a cultura 
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desportiva e a componente atitudinal são conteúdos importantes a abordar nas 

aulas e, por isso, também necessitam de ser planeadas, e, por fim, a 

necessidade de conciliar as nossas conceções com as condições reais da 

prática, designadamente com o roulement das instalações.  

No planeamento anual da minha turma, devido às condicionantes das 

instalações desportivas, houve algumas modalidades que, face ao roulement, já 

estavam destinadas a ser abordadas numa fase específica do ano letivo. Ou 

seja, existem diferentes matérias de ensino (atletismo, orientação) que podem 

ser abordadas em qualquer instalação desportiva da escola e, outras, como é 

exemplo a ginástica, o ténis de mesa e o andebol, que requerem materiais e 

instalações específicas, como colchões, trampolins no caso da ginástica, mesas 

de ténis de mesa e balizas no caso do andebol. Por isso, a organização do 

planeamento anual foi como um “encaixar de peças de um puzzle”. Contudo, o 

facto de ter de colocar a distribuição das aulas e das matérias de ensino do ano 

letivo, criou-me alguma confusão, pois tinha a certeza de que algo iria ser 

alterado. Aqui, a PC exerceu o papel de “pacificadora” e tranquilizou-nos, 

dizendo que um plano é isso mesmo: um plano e não uma obrigação. 

Após estas macro decisões, deparei-me com um planeamento que 

continha 5 unidades didáticas ao longo dos três períodos escolares (Figura 1). O 

facto de serem, relativamente, poucas modalidades a abordar, agradou-me, visto 

que, como treinador, acho que é necessário um elevado número de horas para 

que se consiga atingir o sucesso, quando nos referimos a conteúdos técnico-

táticos. Por outro lado, este planeamento iria deixar-nos longe do modelo de 

prática distribuída, algo que, inicialmente, achava ser um mau caminho da EF 

por não haver uma regularidade da modalidade abordada. Não me passava pela 

cabeça abordar diversas modalidades em simultâneo ao longo do ano letivo. 

Contudo, ao longo do ano, através de conversas informais com colegas EE que 

aplicaram este modelo e com a PC, percebi que esta abordagem pode trazer 

inúmeras vantagens aos alunos, desde o facto de praticarem várias modalidades 

onde se podem relacionar os principais aspetos táticos, onde pode aumentar a 

motivação dos alunos, por abordarem uma panóplia de modalidades e/ou por 

aumentar as oportunidades de os alunos poderem contactar com as suas 
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modalidades preferidas, recebendo diversos estímulos durante a mesma aula. 

 

Matérias de ensino 1º Período 2º Período 3º Período 

Andebol 16 aulas 14 aulas - 

Ginástica (Rítmica e 

Aparelhos) 
9 aulas  9 aulas - 

Atletismo - 11 aulas 13 aulas  

Ténis de mesa - 12 aulas - 

Orientação - - 6 aulas 

Figura 1 - Planeamento da distribuição do número de aulas pelas modalidades 

Para a construção das UD, tivemos em conta os pressupostos do 

planeamento propostos por Vickers (1990), que se organizam segundo uma 

sequência e extensão de conteúdos, referentes às diferentes categorias 

transdisciplinares ao longo de um número de aulas (Figura 2). Contudo, antes 

de ter em conta a sequência e extensão dos conteúdos, o professor deve 

analisar a disciplina de EF no plano curricular, o contexto que tem pela frente, 

desde as condições de aprendizagem à gestão de equipamentos e, como é 

óbvio, analisar os alunos, perceber quem são, quais as suas necessidades e 

motivações. Depois de refletir sobre estas questões, o professor está pronto a 

iniciar o processo de construção da UD.  

Uma das dificuldades por que passei na construção das UD foi em 

escolher o essencial e remeter o secundário para segundo plano quando estas 

eram de curta duração (Figura 2). Mais uma vez, este foi um problema que surgiu 

devido às instalações e ao roulement existente na escola.  
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Figura 2- Unidade Didática de Ténis de Mesa 

Bento (2003, p.60), ao reportar-se ao planeamento da UD, refere que “o 

planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a sequência lógico-

especifica e metodológica da matéria, e organizar as atividades do professor e 

dos alunos por meio de regulação e orientação da ação pedagógica, 

endereçando às diferentes aulas um contributo visível e sensível para o 

desenvolvimento dos alunos”. Por isso, a meio do ano letivo a PO aconselhou a 

existir uma mudança na organização das UD. Esta consistia em transformar a 

UD num documento em que o professor tivesse mais facilidade em consultar 

aquilo que tinha planeado lecionar em todas aulas. Esta nova UD veio ajudar 

muito na organização do ensino, pois a adaptação veio completar ainda mais os 
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nossos documentos, sendo quase apenas necessário consultar a UD para estar 

a par daquilo que era abordado nas aulas (Figura 3). Para além disso, como é 

visível na figura 3, esta UD veio a tornar-se o “guia completo” do professor. 

Comparando a figura 2 com a figura 3, podemos ver que na primeira apenas é 

descrito quando serão introduzidos, abordados, consolidados e avaliados os 

conteúdos. Na segunda, temos um plano mais completo, onde em cada aula é 

possível observar que conteúdos vamos abordar, como vamos abordar e qual é 

o principal objetivo da aula. Sem dúvida que este segundo exemplo revelou-se 

uma mais valia, porquanto me permitiu organizar muito melhor a minha atividade 

como professor. 

Figura 3- Unidade Didática de Orientação 

 Em relação ao último nível de planeamento, este refere-se ao plano de 

aula, que se assemelha ao plano de treino, pois também cada treino/aula/sessão 

deve ter um plano que guie a ação. Neste plano importa que a estrutura 

contemple as principais categorias didáticas, desde os objetivos à descrição das 

tarefas de aprendizagem, à função didática e componentes críticas. 

Adicionalmente, deverá também ter informação relativa ao espaço e ao material. 

Para Bento (2003), este nível de planeamento é a concretização dos níveis de 

planeamento anteriores, dando origem à “realização metodológica do ensino e 



55 
 

ao balanço das atividades concretas do professor e dos alunos” (p.63). 

 Sobre a sua caracterização, formatação e aspeto, houve turbulências ao 

longo do 1º período escolar. Inicialmente, cada EE usou o plano de aula que 

estava mais habituado e que se enquadrava mais com a sua forma de os realizar. 

No entanto, após a primeira presença da PO, foi-nos sugerido a uniformização 

de um plano de forma a que o NE tivesse a mesma base, sendo que cada EE 

tinha a liberdade de o alterar com o objetivo de o colocar ao seu gosto. Enquanto 

uns preferiam um plano simples, com a descrição dos exercícios e os aspetos 

essenciais, outros preferiam um plano com ilustração dos exercícios e, este 

modelo base veio proporcionar esta diferença dos planos, mas sempre 

fundamentados nos mesmos princípios. Assim, o plano deveria estar dividido em 

três partes: inicial, fundamental e final. Para além disso, deveria conter aspetos 

essenciais para a realização da aula, como o sumário, os objetivos gerais e 

específicos das várias categorias didáticas (habilidades motoras, fisiologia e 

condição física, cultura desportiva e conceitos psicossociais). De forma a 

completar e a estruturar o plano de forma a ser usado com facilidade, este tinha 

ainda presente a modalidade abordada, os recursos necessários (temporais, 

espaciais e humanos), a função didática da aula em relação à UD, a organização 

metodológica/situações de aprendizagem e as palavras-chave. Como podemos 

constatar, este tinha todas as características para ser “o verdadeiro ponto de 

convergência entre o pensamento e a ação do professor” (Bento, 2003, p.101). 

Assim, para além de se tornar numa ferramenta fundamental, ficou um 

documento mais prático e de fácil entendimento. 

 Ao longo do ano as dificuldades foram sendo cada vez menos e, refletindo 

acerca dos mesmos, houve um problema que assumiu uma importância 

diferente relativamente aos outros todos. Este problema baseia-se na 

elaboração do plano de aula e na sua “transmissão”, ou seja, a capacidade que 

o professor tem em conseguir elaborar um plano de aula que seja percetível a 

qualquer colega que, por exemplo, tenha que o utilizar para lecionar a aula 

planificada. Este aspeto torna-se importante quando existe a necessidade de 

substituir algum professor e termos de fornecer o plano de aula. Na minha 

opinião, se cada professor elaborar o plano de aula com o pensamento nestes 
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aspetos referidos anteriormente, os planos serão mais estruturados, organizados 

e percetíveis, melhorando não só a capacidade de elaboração do plano de aula, 

mas também a aula e as aprendizagens dos alunos. 

 Relativamente à elaboração dos planos de aula, esta assume-se uma 

ferramenta pedagógica muito importante para o professor e, como professor, 

rapidamente me apercebi desta importância. De facto, é totalmente diferente 

quando planeamos e elaboramos um plano de aula com o máximo de cuidado 

ou quando elaboramos um plano de aula só para “aparecer feito”. Quando existe 

um desleixo da nossa parte, vai haver sempre falhas que, por mais pequenas 

que sejam, vão influenciar as aprendizagens dos alunos.  

Ao longo do ano fui sendo capaz de perceber que o plano de aula deve 

ser algo flexível, mas, no início da minha experiência como professor, estava 

muito agarrado ao plano e àquilo que este continha. Por vezes era ambicioso e, 

outras vezes, queria cumprir ao máximo os tempos que lá estavam descritos. No 

entanto, à medida que fui experimentando e vivenciando o ensino, compreendi 

que uma coisa é a “teoria”, quando nós elaboramos o plano em casa e pensamos 

que tudo vai correr na perfeição e outra, totalmente diferente, é a “prática”.  

 

“Depois da aula de hoje sinto que tenho de planear melhor as aulas de 50 

minutos pois o tempo é escasso e não é possível realizar tantos exercícios, 

principalmente quando eles são abordados pela primeira vez na turma.” 

(Diário de bordo, 9 outubro) 

 

Inicialmente, ficava bastante nervoso quando não conseguia lecionar a 

aula como tinha previsto, contudo, a PC foi passando a ideia de que a perceção 

que o professor tem durante a aula ajuda-o a tomar decisões e, por vezes, o 

professor precisa de mudar completamente aquilo que planeou em casa. Para 

tal, necessita de ter sempre várias alternativas pensadas. Assim, as alterações 

e adaptações do plano de aula face ao contexto encontrado, foram frequentes e 

isso ajudou-me a desenvolver uma atitude positiva relativamente a essas 

situações, ficando cada vez mais calmo e tranquilo quando era necessário alterar 

algo.  
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“Aquilo que inicialmente parecia ser muito mau para a aula devido a ter de mudar 

o planeamento que tinha feito, tornou-se num aspeto positivo da aula.” 

(Diário de bordo, 16 outubro) 

 

Estas alterações, para além de serem feitas com o objetivo de melhorar a 

aula, dão lugar a posteriores reflexões com o intuito de melhorar aquilo que foi 

feito de menos bem e, assim, evoluir no próximo plano e na próxima aula. 

Um exemplo que me marcou teve lugar a meio do 1º período em que ia 

lecionar uma aula no exterior e, sem que alguém previsse, começou a chover e 

tivemos de nos deslocar para a sala de dança. Devido ao aviso da PC, eu já 

tinha planeada uma aula caso houvesse uma situação destas. Mas, e se não 

preparasse? Um professor, para além de ter como função planear e organizar, 

tem de também saber antecipar os problemas e, por vezes, ao antecipar esses 

mesmos problemas vai “salvar” a aula e cumprir os objetivos propostos. 

Para finalizar, importa reportar que aprendi que é importante, pelo menos 

para mim foi, que o professor realize um esquema, um plano ou até escrever por 

tópicos aquilo que quer fazer na aula. Embora um plano de aula formal seja o 

indicado, sabemos que muitos professores não seguem esta ideia e utilizam um 

simples pedaço de papel como guia. Talvez com uns anos de experiência eu 

atinja esse patamar, mas, atualmente, vejo como vantajoso usar um plano de 

aula formal e não substituí-lo por qualquer outra estratégia. Por isso, acho que o 

plano de aula é um dos “utensílios” mais importantes na vida escolar do 

professor. 

 

4.6 O professor – gestor de conflitos ou “playmaker” de 
aprendizagens? 
 

 A humanidade está marcada por vários conflitos: políticos, económicos, 

religiosos, entre outros. O conflito, faz assim, parte das relações humanas. Como 

tal, na Escola, é bastante usual existirem conflitos por diferentes motivos e, 

muitas vezes, sem motivos aparentes. Neste quadro, cabe ao professor saber 

lidar com os conflitos e torná-los numa situação positiva para a aula e para os 

alunos envolvidos. 
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 Bilhim (1996) defende o conflito como um processo no qual o esforço é 

propositadamente feito por “A” para destruir o esforço de “B”, com recurso a 

qualquer forma de bloqueio que resulte na frustração de “B”. Neste seguimento, 

várias questões se colocam: quais os conflitos que usualmente ocorrem nas 

aulas de Educação Física? A quem cabe resolvê-los? Ignorar situações será 

uma estratégia adequada e aceitável? 

 Durante o EP tive a oportunidade de assistir a várias aulas e observar 

estratégias distintas de lecionar. Relativamente às situações de conflitos, foi 

muito habitual ver professores que ignoravam certos comportamentos e outros 

com uma atuação mais incisiva. Inicialmente, interpretava a não intervenção 

como uma forma de o professor não se aborrecer com a situação, algo que eu 

considerava totalmente errado. Com o tempo, fui percebendo que determinadas 

situações merecem ser ignoradas porque são conflitos “sem história”. No 

entanto, o professor deve saber mediar certos conflitos para que as suas aulas 

sejam um local sereno e proporcionador de boas aprendizagens. 

 Segundo Torrego (2003, p.5), a mediação é uma forma de resolver os 

conflitos, em que as duas partes em confronto recorrem a uma terceira pessoa 

imparcial, que neste caso é o mediador. Já para Uranda (cit. por Torrego, 2003, 

p.5), a mediação escolar aponta vários aspetos positivos, tais como: contribui 

para o desenvolvimento de atitudes de interesses e respeito pelo outro, estimula 

o desenvolvimento de atitudes cooperativas e aumenta a capacidade de 

resolução de conflitos de forma não violenta, algo muito importante, visto que 

atualmente, a temática da violência na escola está bastante presente. Deste 

modo, “a mediação é um instrumento de diálogo e de encontro interpessoal que 

pode contribuir para a melhoria das relações e para a procura satisfatória de 

acordos em situação de conflito” (Torrego, 2003, p.9). 

 Mas, deverá o professor ser, predominantemente, um gestor de conflitos 

ou, pelo contrário, virar todas as suas atenções para as competências dos alunos 

e ser um proporcionador de aprendizagens? 

 Na minha opinião, um professor deve conciliar a função de gestor de 

conflitos com a de “playmaker” de aprendizagens. Deve saber gerir a aula, os 

comportamentos dos alunos e todos os conflitos gerados à sua volta, mas não 
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deve deixar para segundo plano um dos aspetos mais importantes do ensino: 

proporcionar aprendizagens aos alunos. Contudo, nem sempre é possível. Nesta 

maratona que foi o EP, passei por muitos momentos em que tive de saber lidar 

com conflitos. Mas, muitas vezes questionava-me se o modo como o fazia era o 

mais adequado. 

 

“O aluno andava constantemente a perturbar as equipas, trocando os materiais 

de um campo para o outro, chateando os colegas e gozando com eles. Como 

são jovens, este aluno não demorou a ter resposta dos mesmos, sendo que a 

maioria apenas lhe dizia para parar quieto e ir para o grupo dele. Com tudo isto 

a acontecer, chamei o aluno várias vezes à atenção, chegando até a pensar em 

expulsá-lo da aula, mesmo sabendo que não era a medida mais adequada. A 

aula foi andando assim, até eu convidar o aluno a andar comigo pelo espaço e 

a visitar as várias equipas. Aqui, o aluno acalmou.” 

(…) 

“Quando passamos para o jogo final, o aluno parecia completamente diferente, 

exercendo as suas funções como devia ter feito desde o início da aula. Não sei 

se esta mudança súbita terá a ver com o facto de ter andado comigo e “pensar 

ser professor” ou se foi apenas da cabeça dele.” 

(Diário de bordo, 25 janeiro) 

 

Com a experiência que fui adquirindo, embora parca, fui percebendo que 

não existe uma “receita” para uma medição dos conflitos. Embora não seja muito 

consensual, o professor, nestes casos, decide de acordo com o conflito, de 

acordo com a sua disposição nesse dia (por vezes o professor está menos 

recetivo a estes casos, outra vez está mais permeável) e de acordo com os 

alunos envolvidos (parâmetro muito importante, visto que a reincidência destes 

conflitos, pode trazer menos paciência na decisão tomada pelo professor e, por 

vezes, a decisão tomada não é a melhor). 

Em síntese, um professor deve ser um profissional versátil que deve saber 

como lidar com os alunos e com os conflitos que vão aparecendo durante o ano 

letivo, assim como, deve saber adaptar o ensino ao seu contexto de forma a criar 

um bom ambiente nas aulas e promover aprendizagens, visto que este é o 
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objetivo central da educação.  

 

4.7 Modelo de instrução direta – Como e porquê? 
 

 Antes de iniciar o EP, a minha conceção e o meu entendimento acerca do 

ensino eram totalmente diferentes daquilo que são agora. Uma das dúvidas que 

pairava na minha cabeça reportava-se ao uso de outros modelos que não o 

Modelo de Instrução Direta (MID). Como aluno, ao longo da minha escolaridade, 

o MID marcou toda a minha vivência, condicionando um pouco a aceitação de 

outros modelos. Antes de qualquer experiência no ensino da Educação Física, 

na teoria, para mim, este seria o modelo mais adequado a usar, no entanto… 

termino o estágio com um entendimento distinto. 

Mesquita e Graça (2009, p.48) caracterizam o Modelo de Instrução Direta 

(MID) como um modelo que “centra 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”. 

O MID, segundo Rink (1996), é caracterizado como um modelo de ensino em 

que o professor decompõe as tarefas de aprendizagem em pequenas partes, 

fornece instruções e diretivas explícitas para o trabalho do aluno.  

Com o decorrer das várias observações e experiências, penso que a 

aplicação do MID por parte dos professores na escola tem vindo a diminuir, no 

entanto, ainda é bastante frequente vermos as aulas de Educação Física 

baseadas no modelo de instrução direta. Este modelo, aproxima, numa base 

teórica, a função de professor e treinador, tornando o ensino da Educação Física 

semelhante ao treino desportivo. Aqui, o professor pretende assegurar o sucesso 

do aluno na realização das tarefas e supervisiona o seu trabalho, proporcionando 

um elevado empenhamento do aluno e feedback imediatos, tornando o ensino 

mais eficaz. Dada a sua natureza autocrática, este modelo confere ao aluno um 

papel passivo, essencialmente conotado pela reprodução dos saberes 

transmitidos pelo professor. 

O MID foi um dos modelos que utilizei ao longo do EP e foi com ele que 

iniciei a minha aventura como professor. A justificação para tal decisão assenta 
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no facto de, inicialmente, o conhecimento da turma e a minha experiência como 

professor ser nula. Para além disso, na primeira unidade didática, a aplicação 

deste modelo tornou-se crucial, permitindo-me conhecer o contexto em que 

estava inserido e estipular regras básicas para as minhas aulas. 

 

“(…) não existe um conhecimento prévio entre professor e alunos e, em segundo 

lugar, ainda não estão criadas rotinas assim como as regras ainda não estão 

muito refinadas e implementadas.” 

(Diário de bordo, 12 outubro) 

 

Por outro lado, logo no início do primeiro período, tive a experiência de 

lecionação no 2º ciclo do ensino básico. Assim, estava a lecionar noutra turma, 

uma modalidade diferente, com alunos mais jovens, em duas escolas do 

Agrupamento que tinham contextos diferentes e, por isso, o MID dava-me 

alguma segurança para enfrentar mais tranquilamente estas novas situações. 

Rosenshine e Stevens (cit. por Mesquita & Graça, 2009, p.51) referem que o MID 

se assume “vantajoso no ensino de conteúdos decomponíveis para uma 

abordagem passo a passo, como é o caso das progressões pedagógicas para a 

aprendizagem de certas habilidades desportivas, num contexto fechado. A sua 

eficácia assume ainda maior relevância quando é aplicado em contextos de 

aprendizagem com alunos mais novos e com ritmos de aprendizagem lentos”.  

Como é que este modelo foi desenvolvido ao longo das várias unidades 

didáticas? Inicialmente foi planeado e estruturado através do Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers (1990), estando presentes as 

várias fases de planeamento (fase de análise, decisão e aplicação). Esta “tarefa” 

foi realizada em todas as unidades didáticas, independentemente do modelo de 

instrução a ser usado. De seguida, as aulas foram planeadas segundo o contexto 

encontrado, ou seja, depois de realizada a avaliação diagnóstica, foram 

escolhidos os conteúdos a melhorar e a introduzir de acordo com as qualidades 

e as dificuldades dos alunos. Posteriormente, as aulas seguiram uma lógica de 

progressão e competição, sendo privilegiadas situações jogadas em detrimento 

de exercícios mais analíticos e pouco contextualizados. No entanto, importa 

referir que, quando foi necessário, os exercícios analíticos tornaram-se uma 
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ferramenta importante para a compreensão da matéria. Quando o MID era a 

linha orientadora das aulas, estas tornaram-se mais diretivas, tirando alguma 

“voz” aos alunos. 

Em todos os modelos instrucionais, a demonstração assume uma elevada 

importância na apresentação das tarefas motoras e nos feedbacks fornecidos 

aos alunos. No entanto, no MID esta torna-se crucial. Nas minhas aulas, a 

utilização desta estratégia, que encontra eco na literatura, facilitou a 

apresentação das várias tarefas ao longo da aplicação do MID, tal como se pode 

observar nos excertos a seguir apresentados: “As pesquisas realizadas neste 

domínio revelam que a apresentação do modelo do movimento pretendido 

permite 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.” (Temprado cit. por Mesquita & Rosado, 2009, 

p.96). 

  

“Quando estava a planear o segundo exercício da aula, percebi que seria melhor 

demonstrar logo o exercício em vez de tentar que eles percebessem apenas pela 

instrução. 

(…) correu tudo bem e os alunos foram percebendo o exercício e melhorando a 

cada vez que iam fazendo.” 

(Diário de bordo, 9 outubro) 

 

“Para a explicação deste exercício, achei por bem demonstrar porque já tinha 

tido a experiência em aulas passadas de perder tempo desnecessário na 

instrução. Schmidt (1993) corrobora com este pensamento referindo que “o 

professor deve suplementar as instruções verbais com a demonstração, vídeo 

ou fotografia da ação a ser aprendida”. Magill (1993) diz ainda que quando a 

escolha de demonstrar a habilidade é feita, é importante determinar se somente 

informação visual será fornecida ou se outras informações sensoriais serão 

também dadas. Por isso, na aula de hoje adotei esta estratégia e acho que correu 

muito bem porque no momento da demonstração, os alunos viram como se fazia 

e poderiam colocar dúvidas em concreto porque já tinham visto uma 

exemplificação de como era o exercício. Se, em vez de demonstrar, eu apenas 

tivesse falado, os alunos poderiam ter muitas dúvidas, mas seriam algo abstratas 
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pois não tinham visto o exercício a ser feito. Assim, as dúvidas que colocaram 

eram mais especificas e serviu para eles ficarem mais esclarecidos.” 

(Diário de bordo, 23 outubro) 

 

 Ao contrário da utilização do MID, que foi efetuada logo no início do EP 

de forma a ajudar-me na organização da aula e na criação de regras e hábitos, 

a avaliação sumativa que está inerente a todas a unidades didáticas, aportou 

problemas que não estava à espera.   

 

“No dia de hoje estava planeado realizar a avaliação sumativa. Depois de 

algumas dificuldades durante a avaliação diagnóstica, pensava que no outro tipo 

de avaliação, a sumativa, ia ter menos dificuldades. No entanto, quando comecei 

a ter de avaliar cada aluno, de forma meticulosa, percebi que o tempo ia ser 

sempre escasso.” 

(Diário de bordo, 13 outubro) 

 

A avaliação sumativa diz respeito ao culminar da avaliação, sendo 

utilizada no final de uma unidade temática permitindo avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem, através da comparação dos objetivos definidos com 

aqueles que foram alcançados (Rosado & Silva, 1999). Desta forma é possível 

ao professor verificar o nível atingido pelos alunos e se as estratégias utilizadas 

foram eficazes. Esta avaliação presta-se à classificação, mas não se esgota 

nela, nem se deve confundir com esta, podendo existir avaliação sumativa sem 

classificação, isto é, pode assumir uma expressão qualitativa ou quantitativa. 

 

“Na minha opinião, a classificação que o aluno obtém no final de um período e/ou 

unidade didática, deve revelar aquilo que foi o aluno ao longo das aulas durante 

esse período. Por isso, acho que este momento de avaliação existe para 

podermos dizer que foi feito. No entanto, esta tem sido feita ao longo das aulas, 

dado que as aulas destinadas à avaliação sumativa servem para clarificar 

algumas notas ou alguns aspetos que não estejam bem esclarecidos acerca de 

alguns alunos. É assim que eu vejo a avaliação sumativa, pois se formos apenas 

“olhar” para as aulas guardadas para a avaliação, é impossível realizarmos uma 

avaliação clara e concisa com 2 ou 3 aulas.” 
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(Diário de bordo, 13 outubro) 

 

Concluindo, a utilização deste modelo teve as suas justificações e, na 

altura, pareceu ser o modelo mais adequado a utilizar. Como é normal, não foi 

um modelo completamente fechado e, por isso, sofreu várias influências de 

alguns modelos, sendo que o modelo de ensino do jogo para a compreensão foi 

o mais “consultado”. Recorrendo à literatura, conclui-se que há grupos de alunos 

com certas características que se adaptam melhor a uns modelos de instrução 

do que a outros: “Uns beneficiam mais com um único modelo enquanto que 

outros beneficiam mais com a diversidade de modelos.” (Santos, 2001, p.33). As 

características dos estudantes e a natureza do conteúdo parecem, assim, ser 

variáveis fundamentais a serem consideradas na escolha dos modelos de 

instrução (Rink, 1993). 

 

4.8 Modelo de Educação Desportiva – Porque não? 
 

 Como foi referido anteriormente, antes de qualquer experiência no ensino 

da Educação Física, na teoria, para mim, o MID seria o modelo mais adequado 

a usar. No entanto, devido a algumas experiências no 1º ano do 2º Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e à insistência dos 

vários professores para percebermos as inúmeras vantagens quando utilizamos 

modelos de ensino centrados nos alunos, escolhi uma unidade didática para 

aplicar o Modelo de Educação Desportiva (MED). O objetivo seria experimentar 

algo diferente na procura de testemunhar as aquelas vantagens que estavam 

relacionadas com a atribuição de autonomia e responsabilidade aos alunos, num 

modelo que lhes dá espaço para surpreenderem. 

As raízes do Modelo de Educação Desportiva (MED), do inglês Sport 

Education Model, têm origem na inspiração de Siedentop nas ideias de Huizinga 

e Callois que nos levam aos inícios dos anos oitenta nos Estados Unidos da 

América, quando Daryl Siedentop criticou a forma descontextualizada e 

desvirtuada como o desporto era ensinado na escola e nas aulas de Educação 

Física (Siedentop, 1994). Segundo Siedentop (1982), os programas de EF, com 
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as típicas abordagens de multiatividades, configurado em unidades didáticas de 

curta duração, onde a competição, quando existia, era desprovida de qualquer 

formalidade e festividade, não eram suficientemente inspiradores e desafiantes 

para entusiasmar os alunos. Para além disso, o retorno em termos de 

aprendizagem e evolução era relativamente diminuto, permanecendo os alunos 

num estado de permanente iniciação (Graça, 1997). Acerca das experiências 

dos alunos em Educação Física, Ennis (1996) refere uma pesquisa que mostrou 

que o desporto em Educação Física produzia poucos efeitos didáticos, uma vez 

que faltava um significado pessoal para os alunos. O desenvolvimento do MED 

por Siedentop (1994) foi então uma resposta para a necessidade de encontrar 

formas mais educativas, motivacionais e interessantes de apresentar o desporto 

no currículo da escola. 

Relativamente aos domínios sobre os quais o MED procura abordar e 

melhorar com a sua aplicação, podemos nomear três: o cognitivo, o motor e o 

sócio afetivo. Através destes três domínios podemos constatar que são inúmeros 

os objetivos relacionados com o MED e os seus domínios. No entanto, de uma 

forma geral, o MED procura ajudar os alunos a tornarem-se desportivamente 

competentes, cultos e entusiastas. Competente, “que domina as habilidades de 

forma a poder participar na competição de um modo satisfatório, e que conhece, 

compreende e adota um comportamento apropriado ao nível de prática em que 

se insere” (Mesquita & Graça, 2009, p.59). Nesta definição assume-se que o 

desempenho competente se relaciona mais com o domínio das ações cognitivas 

e motoras, em referência às exigências requeridas pelas situações de aplicação, 

do que com o desenvolvimento das habilidades isoladas (Siedentop, 1994). 

Culto, conhecendo e valorizando as regras, as tradições e os valores do desporto 

e de cada modalidade, distinguindo a boa da má prática desportiva (Mesquita & 

Graça, 2009). Entusiasta, na medida em que o aluno se sente atraído pelo 

desporto e é “defensor da autenticidade da prática desportiva” (Mesquita & 

Graça, 2009, p.60). Ou seja, o praticante deve participar e comportar-se de forma 

a preservar, proteger e desenvolver a cultura desportiva na aula de EF, na escola 

e na comunidade (Hastie, 2011). 

Por forma a garantir a aproximação do ensino do desporto na escola ao 
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desporto institucionalizado, Siedentop (1994) incluiu no modelo seis 

características essenciais: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o 

registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

Concretamente, no processo de planificação, a unidade didática de 

Andebol foi substituída por uma época desportiva. Inicialmente, estavam 

previstas 14 aulas, no entanto, devido a vários problemas meteorológicos e 

problemas relacionados com o desporto escolar, a época desportiva teve de ser 

mais curta, tendo apenas 8 aulas. Assim, perdeu-se um pouco aquela que era 

uma das grandes necessidades do MED: aumentar o tempo de contacto do aluno 

com o conteúdo de ensino e com o objetivo de provocar resultados de 

aprendizagem mais duradouros e significativos nos alunos.  

Todo o processo foi preparado com alguma antecedência com a 

elaboração de um manual de equipa para disponibilizar aos alunos. Neste 

manual estava descrito tudo aquilo que eles tinham de saber acerca deste 

modelo, da modalidade de andebol e do formato da nossa “época desportiva”. 

Foi disponibilizado um manual por equipa e todos os elementos da turma 

receberam o mesmo por email. Achei por bem trabalhar nos dois formatos, pois 

assim todos os alunos tinham possibilidade de consultar o manual quando o 

desejassem. Para além disso, só vi benefícios em aliar a Educação Física às 

novas tecnologias. 

Assim, os alunos foram colocados em equipas ao longo da época e, de 

forma a prolongar algumas particularidades deste modelo, durante todo o ano 

escolar. O conceito de época desportiva tem subjacente a ideia de filiação em 

equipas, formando grupos pequenos que se pretende que se mantenham coesos 

durante toda a época. As equipas tiveram nomes, símbolos, cores, uma área 

própria para treinar, uma saudação própria, na busca de uma identidade comum 

e de socialização desportiva plena e autêntica. Relativamente às equipas, a sua 

formação trouxe alguns problemas. Os critérios de formação de grupos 

escolhidos visavam manter o equilíbrio competitivo das equipas, assim como o 

desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem 

(Siedentop, 1998). No entanto, à medida que os alunos se iam conhecendo, os 

problemas de convivência foram aparecendo. O facto de cada um ter um grupo 
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específico extra aulas, em que convivem muito mais tempo com as pessoas que 

eles querem e gostam, tornou a formação dos grupos difícil, assim como a sua 

continuidade ao longo das aulas. Para além de haver as habituais queixas de 

que não gostam de trabalhar com “X” ou que o “Y” não faz nada, ia 

percecionando que havia duas equipas que não estavam a ter o rendimento que 

era suposto terem, muito pela falta de trabalho colaborativo, conforme atesta o 

excerto seguinte: 

  

“No entanto, nem tudo é um mar de rosas. Existem sempre elementos que 

“passam pelos pingos da chuva” e não trabalham como os colegas.” 

(Diário de bordo, 22 janeiro) 

 

Nesta situação o que é que o professor deve fazer? Mudar as equipas 

para aumentar a probabilidade de sucesso dos alunos? Manter as equipas com 

o objetivo de os alunos saberem estar em grupo, saberem colaborar e cooperar, 

mesmo quando não se sentem bem com os elementos do grupo? Aquilo que eu 

segui nas minhas aulas, vai de encontro à segunda opção. Assim, considerei 

que havia mais a ganhar se os alunos se mantivessem nos mesmos grupos do 

que se houvesse troca de elementos. A justificação para tal prende-se no facto 

de os alunos estarem constantemente com as mesmas pessoas, trabalharem 

sempre com os colegas que eles mais gostam e, quando se muda um pouco o 

ambiente, parece que ficam “perdidos”. A formação dos grupos garante, como 

diz Moreira (2011, p.7) que “os alunos usem estratégias que possam discutir, 

negociar significados entre si, apresentar oralmente ao grande grupo o produto 

das suas atividades colaborativas, receber e fazer críticas” e, na minha opinião, 

na altura do ano em que nos encontrávamos e face às necessidades da turma 

como grupo, adquirir estas competências pareceu-me ser o mais importante. 

Para além disto, quis que estes percebessem o verdadeiro significado de equipa, 

tanto na vitória como na derrota. Com o avançar das aulas, os alunos foram 

evoluindo neste aspeto, muito pelo conhecimento mais detalhado das 

características dos colegas com quem partilhavam as aulas e as tarefas:  

 

“Ao longo das várias aulas tenho visto muitos aspetos positivos nesta forma de 
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abordar as modalidades. E, nesta turma, um dos pontos positivos que se realça 

mais e que, na minha opinião, é bastante importante tendo em conta os alunos 

que a constituem, é o trabalho em equipa/cooperação. O trabalho em equipa e 

a cooperação que tem existido no seio das equipas, tem sido fantástico e, foi 

algo que não se viu no 1º período. Aqui, devo destacar os capitães e os 

treinadores que, na maioria das vezes, preparam as aulas em conjunto e 

imprimem os emails com os exercícios. Se me dissessem, no 1º período, que ia 

ter alunos a imprimir os emails que eu mandava e que os levavam para a aula, 

eu acreditava que, no máximo, 3 ou 4 alunas tivessem essa atitude. No entanto, 

foram os alunos que demonstravam ser menos responsáveis, que começaram a 

ter a ideia de imprimir os exercícios e levar para a aula. Sem dúvida que a maioria 

dos alunos está de parabéns pelo trabalho que têm vindo a realizar.” 

(Diário de bordo, 22 janeiro) 

 

Cada elemento da equipa teve uma ou duas funções a cumprir, 

redefinindo os papéis do professor e dos alunos, valorizando a autonomia e a 

responsabilidade dos alunos. Estes tiveram oportunidade de pesquisar, procurar, 

planear, conversar, discutir e, por fim, praticar. Cada um dos alunos, aprendeu a 

jogar, a arbitrar, e/ou a fazer o registo dos resultados de cada modalidade.  

Com o objetivo de valorizar os jogos e a competição para que esta não 

fosse esquecida, foi decidido que era crucial controlar o desempenho competitivo 

através de registos e estatísticas individuais e coletivos nos itens definidos 

inicialmente. Posteriormente, os registos foram divulgados publicamente, 

através do email, por forma a motivar os alunos para melhorarem os seus 

comportamentos (táticos e atitudinais) aula após aula, para ser uma ajuda 

preciosa para a realização da autoavaliação, assim como para dar importância 

à competição, pois é, sem dúvida, um elemento muito importante na motivação 

com que os alunos encaram as aulas. Como advoga Mesquita (2012), a 

valorização intencional dos resultados competitivos, bem como uma eficiente 

publicitação dos mesmos, é crucial para que as vantagens a eles associadas, 

não caiam no domínio do desinteresse. 

O MED proporciona que o aluno tenha um papel ativo e cooperante na 

organização das diferentes tarefas. Como tal, é importante existir uma 
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distribuição de funções e responsabilidades, viabilizadas pelo recurso, por parte 

do professor, a estratégias instrucionais mais implícitas e informais (Siedentop, 

1994), a todos os alunos, com o objetivo de promover a autonomia, a 

responsabilidade e o trabalho em equipa. Ao aluno pede-se a edificação das 

aprendizagens, através da busca constante de soluções, na qual os processos 

de perceção, compreensão e tomada de decisão são altamente valorizados 

(Mesquita, 2006). Criar e manter uma equipa exige que os alunos aprendam a 

trabalhar em equipa e a aliar os seus interesses aos objetivos gerais da equipa 

e, portanto, os papéis de liderança vão ser constantemente exercitados, umas 

vezes por uns alunos, outras vezes por outros, sendo um dos objetivos que todos 

os alunos passem pela experiência de liderar algo. 

A aplicação do MED teve como principal objetivo colocar os alunos no 

centro da atividade escolar e, como reportam Smither e Zhu (2011), o MED 

manifesta o elevado protagonismo conferido aos alunos no processo de ensino-

aprendizagem chamando-os a assumir decisões e a resolver problemas, 

transformando alunos passivos em alunos ativos. Para além de lhes dar 

competências a nível desportivo, um dos grandes objetivos era dar-lhes 

liberdade, autonomia e incrementar neles o espírito critico. Esta autonomia 

requer a responsabilização dos alunos em todas as tarefas desenvolvidas sob o 

risco de se verificarem comportamentos desviantes, quer a nível disciplinar, quer 

a nível da alteração dos valores, numa valorização excessiva do resultado da 

competição (Metzler, 2000).  

 O facto de a modalidade de andebol ter mais aulas do que as restantes, 

foi aproveitado para a aplicação do MED na segunda etapa de abordagem onde 

o centro do ensino esteve nos alunos, em que eram eles que escolhiam as 

funções, preparavam as aulas e os exercícios que achavam mais adequados 

para a sua equipa, porquanto ao longo do 1º período, as aulas foram lecionadas 

através, predominantemente, do modelo de instrução direta em que o centro das 

atenções estava direcionado para o professor.  

 Mas, afinal, como é que funcionaram as aulas? Qual o mecanismo 

escolhido? Como estava descrito no manual de equipa, para que tudo isto 

funcionasse da melhor forma, era necessário que os alunos cumprissem as suas 
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funções. Assim, começando pelas funções, foram dadas 6 possibilidades de 

funções a desempenhar no seio de cada equipa: treinador, capitão, árbitro, 

estatístico, preparador físico e jornalista. Todas as funções tinham um conjunto 

de tarefas adstritas a fazer durante e/ou após as aulas, sendo que todos os 

alunos tinham que ser jogadores de cada equipa. Posteriormente, e já com as 

funções definidas, cada aluno sabia aquilo que tinha de fazer. Uns necessitavam 

de consultar mais o email, outros de ser mais responsáveis, outros de saber mais 

as regras de andebol, mas todos tinham de seguir o mesmo caminho, ou seja, 

todos a trabalhar para um objetivo comum, com tarefas bem definidas e 

decididas pelo professor e pelos alunos. 

 O treinador e o capitão, estavam encarregues de preparar a aula de cada 

equipa. O professor tinha a função de enviar para o email 3 ou 4 exercícios 

depois da aula, de forma a que os alunos tivessem tempo de preparar a próxima 

aula. No email, o professor identificava os principais objetivos da aula e enviava 

fotos dos exercícios que achava mais adequados ao tema. Posteriormente, os 

alunos, em grupo ou individualmente (treinador e/ou capitão), deviam escolher 

os exercícios que achavam que a sua equipa precisava mais de realizar. Para 

tal, os alunos tinham de enviar, até um dia antes da aula, um email com as 

indicações de quais eram os exercícios que iam realizar na aula. Desta forma, 

quis garantir que todos os alunos tinham os exercícios escolhidos antes da aula. 

No entanto, houve alguns constrangimentos, conforme se pode observar no 

excerto a seguir apresentado: 

 

“(…) nem todos os treinadores tinham visto os exercícios aconselhados para a 

sessão de hoje. No entanto, podemos ver isto de outro ponto de vista. Que ponto 

de vista? Os alunos que não consultaram o email, não apareceram na aula de 

“mãos a abanar”, preparam os exercícios em casa, pesquisaram e escolheram 

quais os mais adequados para o tema da aula. Embora eu tenha ficado algo 

dececionado por não terem apresentado os exercícios propostos, fiquei contente 

ao ver que tiveram a preocupação de pesquisar e procurar quais os melhores 

exercícios para a sua equipa. Outro aspeto importante é que tentaram trazer 

exercícios parecidos àqueles que nós temos vindo a fazer ao longo das aulas.” 

(Diário de bordo, 15 janeiro) 
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 O preparador físico tinha a função de realizar o aquecimento da sua 

equipa. Inicialmente, com a ajuda do professor, este também recebia por email 

alguns exercícios para aplicar nas aulas. No entanto, com o avançar da unidade 

didática, achei por bem dar-lhes por completo essa função e, assim, cada 

preparador físico passou a ter liberdade para pensar num aquecimento ao seu 

gosto. Tal e qual como os treinadores, o preparador físico tinha de enviar, até 

um dia antes da aula, um email com os exercícios que pretendia realizar. Por 

incumprimento das datas de envio por parte de alguns alunos, o feedback 

fornecido pelo professor foi limitado, visto que muitas vezes era dado através de 

uma conversa informal momentos antes da aula iniciar. 

 O árbitro e o estatístico tinham a função de arbitrar e preencher os boletins 

de jogo. Estes deviam dominar as regras de andebol e ser responsáveis o 

suficiente para conseguirem controlar as emoções nos jogos. 

 O jornalista devia procurar ser curioso e interessado durante o decorrer 

das aulas, pois tinha como tarefa realizar um “artigo” ou “notícia” acerca dos 

momentos vividos em cada aula. O conteúdo era flexível e cada jornalista 

escolhia qual o tema que queria abordar em cada aula. Estes deviam entregar o 

trabalho no dia da aula por email ou na aula seguinte se preferissem entregar 

em papel. 

 Depois de especificadas todas as funções e tarefas que eram 

necessárias para o decorrer da aula, como reagiram os alunos? 

 Inicialmente, tiveram alguma dificuldade em trabalhar durante as aulas. A 

maioria saía rapidamente da tarefa para tentar brincar com as bolas e/ou 

desestabilizar os colegas, algo que conseguiam com sucesso. Isto aconteceu, 

principalmente, nas duas primeiras aulas, nas quais os alunos não estavam 

ambientados, nem habituados a trabalhar em autonomia. No entanto, com o 

avançar das aulas e algumas reprimendas da minha parte, a maioria dos alunos 

foi mudando a sua atitude. Assim, os casos de “mau comportamento” passaram 

a ser a minoria na turma. O que é que isto proporcionou? Antes, quando o 

modelo de instrução direta estava mais presente nas nossas aulas, o professor 

estava constantemente a chamar à atenção neste tipo de situações. Com a maior 
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liberdade, autonomia e maior envolvimento dos alunos nas tarefas, acabaram-

se as instruções típicas de “ouve o que estou a dizer” ou “concentra-te no 

exercício”. Porquê? Se eles estão em grupo, se estão envolvidos no trabalho, 

esses comportamentos deixam de fazer sentido. Mas, há sempre aqueles alunos 

que desestabilizam os vários grupos. Nessas situações, foram os próprios 

colegas que os repreendiam, pois estavam verdadeiramente concentrados e 

empenhados nas tarefas.  

 

“Uma das surpresas está na diminuição da brincadeira enquanto estão em 

exercício. Acho que como são eles os responsáveis por aquela tarefa, gostam e 

querem que todos os seus colegas estejam empenhados e, os alunos mais 

perturbadores, quando repreendidos pelos colegas, acarretam melhor e mais 

rápido essas reprimendas.” 

(Diário de bordo, 15 janeiro) 

 

 Outro aspeto que foi melhorando com o tempo, foi a comunicação 

professor-aluno fora das aulas. Os alunos passaram a responder aos emails com 

grande frequência e regularidade, cumprindo as tarefas propostas. No início do 

ano, isto era algo que eu pensava que era impossível de atingir. Para além disto, 

os alunos mostraram evolução no jogo de andebol, com combinações 

interessantes em situação de jogo. As ações técnicas foram aperfeiçoadas e, 

para isso, contribuíram os vários jogos que realizamos ao longo do ano, em que 

os alunos passaram pela situação de jogo formal várias vezes.  

 Concluindo, acho que a aplicação deste modelo de ensino veio trazer 

bastantes vantagens, não só para a minha formação como professor, mas acima 

de tudo para a formação dos alunos. Vejo o modelo de educação desportiva 

como um modelo de elevado valor pedagógico que tenta abranger vários aspetos 

da formação pessoal dos alunos, para além das competências que o currículo 

nos pede, principalmente as motoras. Face a esta compreensão, considerei 

relevante e pertinente procurar perceber aquilo que os alunos achavam deste 

modelo. Para tal, foi realizado um estudo sobre a perceção dos alunos enquanto 

peças fundamentais do modelo de educação desportiva. 
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4.9 Ensaio Curricular no ensino do Andebol sob a égide do 
Modelo de Educação Desportiva numa turma do terceiro ciclo: 
impacto na aprendizagem e perceções dos alunos e do 
professor 

 

4.9.1 Resumo 

 
O propósito central deste estudo foi analisar o impacto da aplicação do modelo 

de educação desportiva no ensino do andebol numa turma do 3º ciclo ao nível 

da aprendizagem do jogo e atitudes dos alunos. Adicionalmente, procurou-se 

também captar a opinião dos alunos relativamente aos dois tipos de abordagem 

utilizados no ensino do Andebol - a primeira, o modelo de instrução direta e a 

segunda, o modelo de educação desportiva - e do professor. Participaram no 

estudo 24 alunos de uma turma do 7º ano de escolaridade, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 15 anos, ao longo de uma unidade didática com 

8 aulas (6 de 50 minutos e 1 de 100 minutos). Além da construção da unidade 

didática, os instrumentos utilizados foram as fichas de avaliação sumativa e de 

autoavaliação dos alunos, entrevista aos alunos em focus grupo e o diário de 

bordo do professor. A análise da performance em jogo foi efetuada em termos 

quantitativos (escala de Likert de 1 a 5), considerando os resultados obtidos 

pelos alunos na avaliação sumativa do 1º período comparativamente aos 

resultados do 2º período. Os dados resultantes das entrevistas, do diário de 

bordo do professor e da autoavaliação realizada foram analisados recorrendo 

aos pressupostos de análise temática, resultando em cinco categorias definidas 

a priori: autonomia, responsabilidade, colaboração, aprendizagem e motivação. 

Os resultados evidenciaram que os alunos apresentaram melhorias tanto ao 

nível da performance em jogo, como do envolvimento e motivação para as aulas. 

A experiência foi percecionada, tanto pelos alunos como pelo professor, como 

muito positiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA; EDUCAÇÃO 

FÍSICA; PERCEÇÃO DOS ALUNOS; AUTONOMIA; MOTIVAÇÃO. 
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4.9.2. Abstract 
 

The main objective of this study was to analyze the impact of the application of a 

sport education model in an handball unit at the learning level of the game and 

attitude of the students aspects in grades 7, 8 and 9th. Additionally, it also aimed 

at capture the students opinion in relation of two types of approaches: i) the direct 

instructions model and ii) the sports education model and the teacher’s 

knowledge. This study counted with the participation of 24 students in grade 7 

(within the ages of 12-15) during a period of 8 classes (6 of them of 50 minutes 

each and 1 of 100 minutes). In addition to the didatic unit, the instruments used 

were the summative assessment sheets and students self-assessment, focus 

group interviews and the teacher’s logbook. The analysis of the game 

performance levels was performed in quantitative terms (Likert scale from 1 to 5), 

learning levels took into consideration the results obtained by the students in the 

summative assessement of the first period, in comparison to results of the second 

period. The resulting data from the interviews, the teacher’s logbook and the self-

assessment performed were analyzed using the thematic analysis assumptions, 

resulting in five categories defined a priori: autonomy, responsability, 

collaboration, learning and motivation. The results showed students 

improvements in terms of game performance, as well as the classes involvement 

and motivation. The experience was perceived by both students and teacher as 

very positive.  

 

KEYWORDS: SPORTS EDUCATION MODEL; PHYSICAL EDUCATION; 

STUDENT PERCEPTIONS; AUTONOMY; MOTIVATION. 

 

4.9.3 Introdução 

 
 No entendimento de Rosado (2009, p.10), “O sistema educativo e 

desportivo deve ter um papel decisivo no desenvolvimento pessoal e social, no 

desenvolvimento de competências de vida e no desenvolvimento moral e do 

carácter dos participantes que lhe são confiados.” Como tal, é importante que o 

ensino da Educação Física seja repensado e centrado no aluno, dissipando-se 



75 
 

a ideia de que o professor está no centro do processo. Paralelamente, importa 

estimar os valores educativos que estão presentes no desporto, destacando-se 

a capacidade de superação, de cooperação, de autonomia e de 

responsabilidade e respeito pelo outro.  

 Ao longo do meu percurso académico a busca pela aprendizagem foi 

incessante. No contexto de estágio, enquanto estudante estagiário, várias foram 

as dificuldades que enfrentei na transposição desta teoria para a prática. De 

acordo com Mesquita e Graça (2009, p. 40), “As metáforas e imagens sobre o 

que constitui o cerne do ensino, o bom professor, a boa aula, o desempenho 

pedagógico exemplar mudam com o tempo, ecoando no presente ou projetando 

no futuro as transformações em curso na sociedade.”. Tal como reportam os 

autores, as dificuldades que sentia estavam relacionadas com o “mudar com o 

tempo”, em ultrapassar as vivências tidas como aluno e perceber como tornar o 

ensino mais eficaz, apelativo e atrativo para os meus alunos. Estas crenças 

constituíram-se em resultado da desatualização do ensino e dos professores que 

tornaram, na minha opinião de aluno da escolaridade obrigatória, a Educação 

Física uma disciplina “aborrecida”, influenciando, sobejamente, a minha forma 

de estar e ver a Educação Física. 

 Atualmente, sentimos a necessidade de cativar os alunos para a prática 

de exercício físico de forma a aumentar os níveis de motivação e os níveis de 

aprendizagem nas nossas aulas. Esta necessidade surge porque a sociedade 

foi mudando e os interesses das crianças e dos jovens foram transformando-se, 

colocando o desporto em segundo plano, dando primazia às novas tecnologias, 

que vieram, assim, substituir a prática desportiva e as brincadeiras na rua. Nos 

dias de hoje, as crianças passam demasiado tempo na escola, sentadas, 

deixaram de brincar na rua, iniciaram precocemente o contacto com a tecnologia 

e são transportadas de carro para todo lado… o corpo começa a ser uma “veste 

estranha” que transportam, mas que não conhecem verdadeiramente. Porque 

não criarmos espaços onde as crianças possam tomar decisões, organizar 

“coisas”, criar projetos e pô-los em prática? Em suma, porque não transformar 

alunos meramente executantes de propostas fechadas em alunos proativos e 

autónomos? 
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Nestes pressupostos, Mesquita e Graça (2009, p.40) abordam a 

importância da qualidade dos programas, “A qualidade dos programas assenta 

na relevância do seu conteúdo formativo, na robustez e atualidade da sua base 

conceptual e na coerência e adaptabilidade da sua estrutura aos objetivos do 

programa e aos sujeitos que os frequentam”. No entanto, referem também que 

aprender não é uma consequência direta do ensino. Isto eleva a importância que 

o aluno tem no processo de ensino-aprendizagem. Cada vez mais o ensino deve 

ser com e para o aluno e não apenas através dele. Esta transformação do 

ensino, a mudança do foco das nossas aulas, trará mais benefícios educativos 

aos alunos, quer do ponto de vista da responsabilidade social e pessoal, quer do 

ponto de vista da aprendizagem.    

 

4.9.4 Justificação da temática  

 
Metzler (2000) indica que os modelos de instrução são ferramentas 

valiosas para o planeamento e desenvolvimento coerente do ensino, assumindo 

uma grande importância dos mesmos no processo ensino-aprendizagem. No 

entanto, importa conhecer o aluno e perceber o contexto que enfrentamos para 

que possamos adequar um modelo ou um conjunto de modelos à nossa 

realidade. Como tal, como afirma Rink (2001), não há nenhum modelo que seja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem. Entre modelos de ensino 

mais centrados nos alunos em que lhes é dada mais autonomia e 

responsabilidade, e aqueles que se centram mais no professor, que são mais 

diretivos, “há que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção 

e apoio e as necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as 

condições favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva”. 

(Mesquita e Graça, 2009, p.45) 

 Ao longo do meu processo de formação como professor, surgiu a 

necessidade de perceber qual a importância de ensinar Educação Física 

colocando o aluno no centro do processo. Esta necessidade baseou-se na 

reorganização da lecionação das aulas, na atribuição do papel principal do 

ensino ao aluno, remetendo o professor para segundo plano e tornando o aluno 
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um membro ativo na sua aprendizagem, com o objetivo de melhorar as suas 

aprendizagens, num ambiente positivo onde todos se sintam motivados e parte 

integrante da aula, estando todos os valores do desporto presentes. Dito isto, a 

importância da atribuição da autonomia e responsabilidade dos alunos seria um 

“trunfo” no aumento da motivação e envolvimento nas tarefas por parte dos 

alunos. 

  Partindo deste enquadramento, na tentativa de dotar os alunos com os 

valores referidos inicialmente e de elevar os seus índices de aprendizagem, foi 

realizado um estudo na modalidade de andebol no 3º ciclo, recorrendo a um dos 

modelos de ensino centrados no aluno. A opção recaiu no Modelo de Educação 

Desportiva porque, segundo Mesquita e Graça (2009 p.59), “O MED proposto 

por Siedentop vai ao encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e 

social às aprendizagens. Constitui um modelo curricular que oferece um plano 

compreensivo e coerente para o ensino do desporto na escola, preservando e 

reavivando o seu potencial educativo.” Para além disso, referem ainda que “a 

organização das atividades por equipa, em que todos os alunos colaboram e o 

resultado final resulta do contributo de todos, minimiza as diferenças individuais 

e potencia a participação ativa e deliberada dos alunos nas tarefas de 

organização e de aprendizagem.”. Por fim, a responsabilidade e autonomia dada 

aos alunos vem com a ideia de que estes fatores contribuem muito para o 

aumento da motivação durante as aulas. Tal como referem Carlson e Hastie (cit. 

por Mesquita e Graça, 2009, p.63), “uma das maiores singularidades do MED 

em relação a outras abordagens reside no facto de os alunos serem colocados 

simultaneamente a desempenhar tarefas de ensino e de gestão, papéis 

tipicamente desempenhados pelo professor, o que lhes exige um maior 

comprometimento com o desenvolvimento das atividades e com os resultados 

obtidos.”.   
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4.9.5 Contextualização teórica 

 

4.9.5.1 Programa Nacional de Educação Física (PNEF) vs 
Planificação Anual do Agrupamento 
 

Januário (1996), considera o planeamento como um processo pelo qual 

os professores aplicam os programas, cumprindo a função de os desenvolver e 

de os adaptar ao contexto de ensino. Este, segundo Matos (2010) deve permitir 

orientar o processo de ensino de forma a possibilitar a potencialização de 

aprendizagens significativas aos alunos a que se destina. Não obstante estes 

princípios, e a necessidade de possibilitar aprendizagens significativas, 

emergem algumas questões, nomeadamente se os programas atuais estão 

direcionados para os alunos com que nos deparamos no dia-a-dia.  

 Atualmente, os PNEF constituem um guia para a ação do professor em 

que lhe é dada a responsabilidade de escolher e aplicar as soluções 

pedagógicas e metodologicamente mais adequadas de acordo com o seu 

contexto. Os PNEF, estruturam as matérias de ensino em três níveis de 

especificação e organização curricular: introdução, elementar e avançado. No 7º 

ano de escolaridade, os alunos desenvolvem as competências essenciais de 

nível introdução em 5 matérias das diferentes subáreas indicadas, entre elas, é 

referenciada a modalidade de Andebol, onde se “inclui as habilidades, técnicas 

e conhecimentos que representam a aptidão específica ou preparação de base.” 

(Jacinto et al., 2001, p.6) 

 Incluídas nos PNEF temos as Aprendizagens Essenciais de Educação 

Física (AEEF). Estas são um conjunto de documentos curriculares que têm como 

objetivo o desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. Têm como principais referências os PNEF e 

outros documentos curriculares elaborados com base nestes. São apresentadas 

por ciclo e ano de escolaridade e têm por referência os objetivos gerais inscritos 

nos programas para o respetivo ciclo, que definem o currículo obrigatório em 

todas as escolas, garantindo a coerência curricular a nível nacional. 

 O PNEF, relativamente ao domínio do saber estar, tem como objetivos 

cooperar com os colegas, aplicando a ética do jogo e o seu regulamento, 

aceitando as decisões de arbitragem. No que diz respeito ao saber, os alunos 
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devem conhecer as regras e agir, quer como árbitros e jogadores, de acordo com 

o objetivo e as regras do jogo. 

 Relativamente à planificação do agrupamento de escolas, no domínio do 

saber, está indicado que os alunos devem ser responsabilizados por tarefas 

como o material e a arbitragem, devem trabalhar em grupo e ter a oportunidade 

de fomentar lideranças. Ao nível do jogo, as habilidades a ensinar vão de 

encontro com o PNEF, no entanto, deve privilegiar-se uma abordagem em 

formas jogadas e lúdicas-competitivas, em que os alunos sejam capazes de 

conseguir analisar e resolver problemas em situação de jogo. Sobre a 

componente do saber estar, é privilegiada a participação, cumprimento das 

tarefas, interação com os colegas e com os professores.  

Analisando as AEEF abordadas nesta modalidade, é percetível perceber 

que conseguimos abarcar uma grande quantidade de competências 

relacionadas com o Andebol. Entre elas são várias as áreas de competências do 

perfil dos alunos (ACPA): “linguagens e textos”, “consciência e domínio do 

corpo”, “bem-estar, saúde e ambiente”, “desenvolvimento pessoal e autonomia”, 

“relacionamento interpessoal”, “informação e comunicação”, “saber científico, 

técnico e tecnológico” e, por último, “pensamento critico e pensamento criativo”. 

Estas competências foram trabalhadas através do trabalho em equipa, do 

cumprimento das várias funções presentes no desporto (jornalista, árbitro, juiz 

de mesa, capitão, treinador e preparador físico) e de todas as tarefas inerentes 

às funções que cada aluno teve de desempenhar. 

 Redirecionando e adaptando estas orientações para o contexto vivido, 

após a avaliação diagnóstica, foram necessárias algumas modificações ao nível 

dos três domínios. No saber fazer, devido ao nível que os alunos foram 

apresentando, decidi que as situações de jogo seriam de 5x5 (gr+4x4+gr). Para 

além disso, houve uma menor importância das habilidades técnicas fora do 

âmbito tático, ou seja, as habilidades técnicas foram ensinadas através de 

situações jogadas e não em exercícios analíticos, contextualizando a prática. Em 

relação ao saber estar, face às estratégias e modelos que iriamos utilizar, sem a 

supervisão acérrima do professor, surgiu a necessidade de dar uma grande 

importância a fatores como a autonomia, responsabilidade e colaboração. Por 
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fim, no domínio do saber, não houve grandes alterações, sendo que o aspeto 

mais importante se baseava no conhecimento e aplicação das regras, tanto 

como jogador e árbitro. 

 

4.9.5.2 O Modelo de Educação Desportiva (MED) 
 

 O modelo de educação desportiva é uma abordagem de ensino que se 

assemelha a uma época desportiva e incentiva a aprendizagem centrada no 

aluno e a sua capacidade para resolver problemas em equipa. Este modelo 

surgiu para combater a falta de autonomia e responsabilidade colocada nos 

alunos, assim como para combater o pouco retorno em termos de aprendizagem 

e evolução que os alunos aferiam, visto que se encontravam num estado de 

permanente iniciação (Graça, 1997). Assim, o desenvolvimento do MED 

(Siedentop, 1994) surgiu como uma resposta à necessidade dos alunos e à 

necessidade dos docentes em criar mais formas educativas de abordar o 

desporto e a Educação Física na escola. 

Relativamente aos domínios sobre os quais o MED procura abordar e 

melhorar com a sua aplicação, podemos nomear três: o cognitivo, o motor e o 

sócio afetivo. Através destes três domínios podemos constatar que são inúmeros 

os objetivos relacionados com o MED e os seus domínios. No entanto, de uma 

forma geral, este modelo procura ajudar os alunos a tornarem-se 

desportivamente competentes, cultos e entusiastas. Competentes, “que domina 

as habilidades de forma a poder participar na competição de um modo 

satisfatório, e que conhece, compreende e adota um comportamento apropriado 

ao nível de prática em que se insere” (Mesquita e Graça, 2009, p.59). Nesta 

definição assume-se que o desempenho competente se relaciona mais com o 

domínio das ações cognitivas e motoras, em referência às exigências requeridas 

pelas situações de aplicação, do que com o desenvolvimento das habilidades 

isoladas (Siedentop, 1994). Cultos, conhecendo e valorizando as regras, as 

tradições e os valores do desporto e de cada modalidade, distinguindo a boa da 

má prática desportiva. Entusiastas, na medida em que os alunos se sentem 

atraídos pelo desporto e são “defensores da autenticidade da prática desportiva” 

(Mesquita & Graça, 2009, p.60). Ou seja, o praticante deve participar e 
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comportar-se de forma a preservar, proteger e desenvolver a cultura desportiva 

na aula de EF, na escola e na comunidade (Hastie, 2011). 

 No MED, o aluno é submetido a uma pedagogia cooperativa e 

construtivista, sendo ele o centro do processo, através do trabalho em equipa, 

jogos lúdicos, reduzidos ou adaptados, onde cada aluno tem um papel a 

desempenhar relacionado com a tarefa e modalidade a abordar (Pereira, 2015, 

p.55). De realçar ainda que o MED atribui um elevado protagonismo aos alunos 

no processo de ensino-aprendizagem, entregando-lhes o papel principal do 

ensino, transformando alunos passivos em alunos ativos (Smither & Zhu, 2011). 

Este modelo “copia” as características contextuais do desporto de competição, 

utilizando uma metodologia centrada no aluno, ao qual gradualmente é oferecido 

maior responsabilidade e autonomia para aprender (Pereira, 2015). Neste 

modelo, o professor é um mero facilitador do processo, sendo o aluno estimulado 

a procurar, investigar e tomar decisões apropriadas ao contexto da sua equipa. 

Nesse sentido, dentro de cada equipa houve diversas funções, redefinindo os 

papéis do professor e dos alunos, incentivando à autonomia e ao trabalho em 

equipa com o objetivo de dar oportunidade para que os alunos planeiem, 

interajam e possam escolher aquilo que querem aprender, sempre guiados pelo 

professor. Assim, cada um dos alunos aprendeu as principais tarefas para a 

modalidade em questão: jogar, arbitrar, fazer registo dos resultados, ser 

estatístico. No entanto, é com alguma curiosidade que o papel de capitão e 

jornalista entram nas experiências a ter por parte dos alunos. Estas duas funções 

surgem na necessidade de dar oportunidade aos alunos de saberem o que é 

liderar ou, no caso do jornalista, para saberem como é fazer uma reportagem de 

um evento desportivo. 

 Concluindo, o MED realça o papel ativo e cooperante do aluno na 

organização da aula e das diferentes tarefas com distribuição de funções e 

responsabilidades, viabilizadas pelo recurso, por parte do professor, a 

estratégias instrucionais mais implícitas e informais (Siedentop, 1994), dando a 

oportunidade de os alunos partilharem as suas opiniões e saberem ouvir 

diferentes pontos de vista, cooperando com os colegas, algo que é cada vez 

mais raro na nossa sociedade. 
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4.9.6 Objetivos  

 

4.9.6.1 Objetivo geral 

Analisar o impacto da aplicação do modelo de educação desportiva no 

ensino do andebol numa turma do 3º ciclo na aprendizagem do jogo e nos 

aspetos atitudinais.  

 

4.9.6.2 Objetivos específicos 

• Analisar as alterações dos níveis de jogo, de autonomia, 

responsabilidade, colaboração e motivação para a prática do andebol; 

• Analisar a perceção dos alunos acerca da experiência tida na modalidade 

de andebol.  

• Comparar as perceções dos alunos acerca das diferentes experiências 

tidas na modalidade de andebol, a primeira sob a égide do Modelo de 

Instrução Direta e a segunda sob a égide do Modelo de Educação 

Desportiva. 

• Perceções do professor acerca da experiência tida sob a égide do MED. 

   

4.9.7 Metodologia 
 

4.9.7.1 Participantes 

Participaram neste estudo 24 alunos (12 do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino), distribuídos entre os 12 e os 15 anos, com uma média de idades de 

12,6 anos, que frequentaram o 7º ano de escolaridade no ano letivo de 

2018/2019.  

Em relação ao curriculum desportivo, destes 24 alunos, 19 praticam 

atividades desportivas de forma regular (2-3 vezes por semana), sendo que 13 

praticam desporto federado. As modalidades praticadas são variadas: futsal, 

futebol, dança, natação, basquetebol, voleibol e andebol. 

Todos os alunos foram informados sobre os objetivos do estudo e dos 

seus procedimentos. 
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4.9.7.2 Instrumentos 
 

A unidade didática 

 A carga horária semanal em Educação Física para o 3º ciclo é de 150 

minutos, distribuídos por duas aulas (uma de 50 minutos e outra de 100 minutos). 

A distribuição das aulas para o ano letivo teve em conta o roulement das 

instalações desportivas.   

De acordo com o Programa Nacional de Educação Física, a organização 

curricular é estruturada em 3 níveis de especificação: introdução, elementar e 

avançado. No caso particular do 7º ano de escolaridade, a modalidade de 

andebol é referenciada no nível de introdução, representando o grau de 

competência prática dos diversos conteúdos da matéria de ensino. Assim, 

devem ser abordados conteúdos como o passe, drible, remate em apoio e em 

suspensão, passe e vai e defesa individual, bem como o regulamento. 

 A unidade didática de andebol foi planeada para decorrer de 15 de janeiro 

a 1 de março, distribuída em 3 aulas de 50 minutos e 4 aulas de 100 minutos. 

 Foram definidos 2 momentos de avaliação: o da avaliação formativa ao 

longo da unidade didática e o da avaliação sumativa e autoavaliação no final da 

unidade didática. Esta última englobava a prestação da equipa e a prestação 

individual, sendo que em equipa os conteúdos avaliados eram relativos à 

preparação e aplicação da aula. A avaliação diagnóstica não fez parte do 

planeamento porque a modalidade de andebol começou a ser abordada no 1º 

período e foi sendo avaliada ao longo do mesmo, tendo as informações 

necessárias para iniciar a abordagem do 2º período sem ser necessário realizar 

a avaliação diagnóstica. O 1º período caracterizou-se por existir um maior foco 

nos conteúdos comuns aos jogos desportivos coletivos, para que, no 2º período, 

houvesse uma metodologia de trabalho com maior envolvimento dos alunos. 

Como pode ser observado no quadro 1, as aulas orientaram-se segundo 

os princípios do MED devido à necessidade de trabalhar aspetos como a 

cooperação, o trabalho em equipa, a autonomia, a colaboração e a competição 

aliada à aprendizagem dos alunos. O facto de os alunos terem tido apenas 

experiências relacionadas com o modelo de instrução direta, tornou este 

“projeto” ainda mais interessante. Ao longo das aulas, os alunos prepararam e 
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lecionaram as aulas, competiram entre as equipas durante a época e a final-four 

“evento culminante”, evento totalmente organizado pelos alunos em que 

elaboraram os cartazes de divulgação do evento, fizeram os prémios, planearam 

a final-four e montaram e desmontaram o espaço da competição.  

 A constituição das equipas e a definição das várias funções foram 

selecionadas recorrendo a critérios diferentes - a primeira foi elaborada pelo 

professor da turma devido aos vários problemas de comportamento existentes 

no 1º período e devido à heterogeneidade existente na turma, o que 

proporcionava algum desequilíbrio na formação das equipas. Relativamente às 

funções, de forma a dar alguma autonomia e para que os alunos 

desempenhassem funções que gostavam, estes tiveram total liberdade para 

escolher. As equipas, para além de escolherem as suas funções, selecionaram 

a sua cor e grito, assim como o logotipo. 

 

Quadro 1- Plano da Unidade Didática de Andebol (2º Período). 

Aula 
nº 

Elementos do MED 
Conteúdos (formas de 

jogo e estratégias) 
Objetivos 

1 

Definição pelas equipas do 
nome, grito e cores. 
Definição das funções: capitão, 
treinador, preparador físico, 
árbitro, juiz de mesa e 
jornalista. 

Na parte final da aula, em 
grupo, os alunos devem 
distribuir as funções e 
escolher o nome, grito e cor 
da sua equipa. 

Apresentar a dinâmica de 
funcionamento. 
Distribuir as funções. 

2 

Treino: 
 - Preparador físico dirige o 
aquecimento da sua equipa 
com recurso a exercícios 
fornecidos pelo professor. 
- Treinador dirige o treino da 
sua equipa com recurso a 
exercícios fornecidos pelo 
professor. 

Sistema de 4 equipas com 
situações de exercícios 
progressivos, com cada 
equipa a treinar no seu 
espaço. 
Competições sem registo. 

Realizar a desmarcação para 
espaços livres e noção 
coletiva espacial 
(organização da equipa em 
campo). 

 
(Aula nº2 e seguintes) 

Cultura desportiva (Regulamento e sinalética de arbitragem): 
Inicio do jogo; área de jogo; livre de 7m e 9m; reposição da bola em jogo; dribles; contacto físico; passos. 

 

3 

Torneio: 
- Preparador físico dirige o 
aquecimento da sua 
equipa. 
- Competições entre as 
equipas, com registos. 

Competições entre as equipas, 
com registos. 

Aplicar o passe e 
desmarcação; 
Realizar a marcação individual; 
Ocupar racionalmente o 
espaço de jogo. 

 
(Aula nº3) 

Condição física 
Trabalho de core, coordenativo e de força inferior. 
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4 

Treino e torneio: 
- Preparador físico dirige o 
aquecimento da sua equipa. 
- Treinador dirige o treino da 
sua equipa com recurso a 
exercícios fornecidos pelo 
professor. 
- Competições entre as 
equipas, com registos. 

Sistema de 4 equipas com 
situações de exercícios 
progressivos, com cada 
equipa a treinar no seu 
espaço. 
Competições com registo. 

Realizar a desmarcação para 
espaços livres; 
Defender de forma individual; 
Ocupar racionalmente o 
espaço de jogo. 

5 

Treino e torneio: 
- Treinador dirige o treino da 
sua equipa com recurso a 
exercícios fornecidos pelo 
professor. 
- Competições entre as 
equipas, com registos. 

Sistema de 4 equipas com 
situações de exercícios 
progressivos, com cada 
equipa a treinar no seu 
espaço. 
Competições com registo. 

Desenvolver a desmarcação 
para espaços livres; 
Defender de forma individual; 
Ocupar racionalmente o 
espaço de jogo. 

6 

Torneio:  
- Preparador físico dirige o 
aquecimento da sua equipa. 
- Competições entre as 
equipas, com registos. 

Competições entre as 
equipas, com registos. 

Desenvolver a desmarcação 
para espaços livres; 
Defender de forma individual; 
Ocupar racionalmente o 
espaço de jogo. 

7 e 8 

Evento Culminante: 
- Preparador físico dirige o 
aquecimento da sua equipa. 
- Avaliação do desempenho 
das várias funções. 

Competições entre as 
equipas, com registos. 

Avaliar o nível final dos 
alunos; 
Autoavaliação do seu nível de 
desempenho ao longo do 
MED; 
Heteroavaliação dentro de 
cada equipa. 

 

Todas 
as 

aulas 

Conceitos psicossociais 
Colaborar e cooperar com os colegas e o professor; 
Respeitar os intervenientes; 
Ser autónomo e responsável na preparação e no cumprimento das tarefas. 
Apresentar espírito competitivo e motivação durante as aulas. 

 

Grelha de avaliação sumativa 

 A construção do instrumento de avaliação da performance no jogo foi 

baseada numa proposta efetuada por todos os professores responsáveis por 

turmas do 7º ano de escolaridade do presente ano letivo. As categorias 

consideradas remetem para a análise da qualidade da participação do aluno em 

jogo, analisando, acima de tudo, os comportamentos táticos e as tomadas de 

decisão (figura 4).  
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A opção foi centrar a avaliação em situações contextualizadas, de jogo, 

em detrimento de exercícios analíticos ou descontextualizados. Na avaliação 

destas componentes, recorreu-se às avaliações sumativas dos 1º e 2º períodos. 

 

Entrevista em “Focus Grupo” 

 Neste estudo foram utilizadas entrevistas de grupo focais conduzidas pelo 

professor, após o término da unidade didática. Tal como refere Fontana e Frey 

(cit. por Queirós & Lacerda, 2013, p.191), “as entrevistas focus grupo são um 

tipo específico de entrevistas que respondem a objetivos diferentes das 

entrevistas individuais, podendo ser mais ou menos estruturadas segundo os 

propósitos da investigação.” Neste caso, o tipo de entrevista utilizado foi a 

entrevista semiestruturada para que fosse dada alguma liberdade aos alunos, de 

forma a que este momento não fosse algo rígido, mas que também não fosse 

totalmente livre. Assim, conseguiu-se promover a discussão entre os elementos 

do mesmo grupo. Uma vez que recorremos a entrevistas semiestruturadas, foi 

necessário a criação de um guião por parte do professor. Segundo Queirós e 

Lacerda (2013, p.189), “o guião da entrevista é uma lista de questões ou temas 

que vão ser abordados no decurso da entrevista, e é preparado para se ter a 

certeza que o mesmo tipo de informação será obtido num grupo de pessoas 

inquiridas.” O guião utilizado foi dividido em três blocos: (1) Contextualização: 

Percecionar o interesse e a motivação dos alunos pela modalidade; (2) Questões 

acerca do modelo utilizado: Perceber a opinião dos alunos acerca do papel do 

Passe e vai Adequa o gesto técnico Ocupação racional do espaço de jogo

Nº Nome

1 Alexandre Fernandes

2 Ana Cândida 

3 Beatriz Hermosa

5 Ema Ribas

6 Filipa Sabino

7 Francisca Pinho

8 Gonçalo Cunha

9 Inês Bastos

10 Joana Pereira

11 João Azevedo

12 João Leite

13 Leonor Andrade

14 Mara Soutinho

15 Margarida Monteiro

16 Maria Sissé

17 Maria Inês 

18 Marina Barbosa

19 Miguel Ferreira

20 Pedro Cambotas

21 Pedro Pinto

22 Pedro Fernandes

23 Rodrigo Azevedo

24 Rodrigo Santos

25 Santiago Silva

26 Leandro Gonçalves

27 Rafael Monteiro

Escala:

1- Não realiza 2- Realiza mal 3- Realiza mais ou menos 4- Realiza bem 5- Realiza muito bem

Identifica as regras básicas do jogo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Em situação de 5x5

Dominio motor

Total (média)

0

0

Ataque à defesa individual
Defesa individual

Figura 4- Grelha de avaliação da performance em jogo 

1 - Não realiza; 2 – Realiza mal; 3 – Realiza mais ou menos; 4 – Realiza bem; 5 – Realiza muito bem   
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aluno e do professor na aulas; Percecionar o efeito das competições, do trabalho 

de grupo e da autonomia fornecida; (3) Apreciação global e sugestões: Perceber 

que melhorias podem ser implementadas de modo a potenciar a aprendizagem 

dos alunos.  

 A turma foi dividida em 4 grupos de 6 alunos, constituídos com base nas 

equipas formadas para a participação no MED. Assim, em cada entrevista focal 

participaram 6 alunos para além do professor estagiário, o que permitiu uma 

participação e interação entre os intervenientes.  

 Durante as entrevistas, o entrevistador deve “ouvir, mas ouvir realmente 

o que as pessoas estão a dizer” e “encontrar um bom equilíbrio entre falar e 

ouvir” (Bodgan & Biklen; Ghiglione & Matalon; Patton; Quivy & Campenhoudt; 

Ruquoy; Silverman cit. por Queirós & Lacerda, 2013, p.194). Assim, como 

elemento crucial do desenrolar da entrevista, o entrevistador “deve ter uma 

atitude de não critica e de não avaliação, ou seja, a ausência de qualquer atitude 

normativa que se traduziria necessariamente numa avaliação (negativa ou 

positiva) do que foi dito (Ghiglione & Matalon; Quivy & Campenhoudt; Ruquoy; 

Silverman cit. por Queirós & Lacerda, 2013, p.196). 

 

Autoavaliação dos alunos e diário de bordo do professor 

 A autoavaliação e o diário de bordo tornaram-se ferramentas muito úteis 

relativamente à análise das aquisições ao nível da autonomia, motivação, 

colaboração e responsabilidade. Relativamente à autoavaliação dos alunos, esta 

teve em conta todos os registos efetuados pelos jornalistas ao longo das aulas, 

assim como, a ficha de autoavaliação realizada pelos alunos no fim da unidade 

didática (Figura 5). É importante referir que existiu uma autoavaliação em equipa, 

onde os alunos refletiram de uma forma geral e uma autoavaliação individual, 

onde cada um refletiu acerca da sua prestação durante a unidade didática. 
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Figura 5 - Ficha de autoavaliação 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Em relação ao diário de bordo do professor, foram realizados registos por 

aula a aula, nos quais o professor abordava os vários problemas da sessão, os 

pontos fortes, os aspetos a melhorar, assim como elementos relativos à dinâmica 

de cada equipa. Para além disto, o diário de bordo foi útil para perceber a 

evolução dos alunos nos vários aspetos estudados, a perceção do professor 

acerca da atitude dos alunos no desenrolar da aula e para realizar algumas 

reflexões sobre os problemas que iam surgindo nas aulas, tanto técnico-táticos 

como atitudinais.  

 

4.9.8 Procedimentos de recolha e análise dos dados 
 
 A recolha de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas 

em formato de focus grupo após o término da UD. As informações das 

entrevistas em focus grupo foram transcritas na íntegra e sujeitas a uma análise 

temática (Bardin, 2008). A categorização dos dados teve por base as temáticas 

presentes no guião, resultando numa definição de temas a priori (Quadro 2). 

 
Quadro 2- Temas e descrição 

Temas Descrição 

Autonomia 

Capacidade para controlar as 
próprias ações, usando os seus 
próprios recursos, desejos e/ou 
princípios. 
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Responsabilidade 
Responder pelas próprias ações 
ou pelas dos outros. 

Cooperação Ato de cooperar ou colaborar. 

Motivação Ato de motivar ou de se motivar 

Aprendizagem 
Ato de adquirir competências, 
habilidades ou conhecimentos. 

 

 A realização das fichas de autoavaliação ocorreu na última aula da UD 

com o intuito desta ser de mais fácil execução e mais realista, visto que o 

processo tinha acabado de terminar e estava tudo muito “fresco” na cabeça dos 

alunos. Assim, optei por não colocar a autoavaliação no final do período, pois 

nessa altura os alunos já não iam ter tão presente aquilo que foi o processo por 

que passaram.  

Complementarmente, recorreu-se à análise da informação do diário de 

bordo do professor relativamente aos mesmos temas. 

Relativamente à análise da evolução dos níveis de aprendizagem, foi 

efetuada uma comparação (quantitativamente) entre os dados da avaliação 

sumativa do 1º período e do 2º período em cada um dos conteúdos, coadjuvada 

com a informação oriunda das entrevistas.  

De forma a analisar a perceção dos alunos em relação à sua evolução no 

que diz respeito aos temas estudados, consultou-se as fichas de autoavaliação 

onde cada um fez uma introspeção com o intuito de perceber se os próprios 

alunos sentiram evolução. 

 

4.9.8.1 Resultados 
 

Performance em jogo 

 Na figura 6 é possível observar os resultados obtidos pelos alunos na 

avaliação sumativa dos 1º e do 2º períodos de Andebol. 
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Figura 6- Avaliações sumativas (1º Período e 2º Período) 

Legenda: 1- Não realiza; 2- Realiza mal; 3- Realiza mais ou menos; 4- Realiza bem; 5- Realiza muito bem. 

 

Critérios de avaliação dos conteúdos: 
 

Defesa individual  

O aluno, em situação de jogo 5x5, logo que perde a posse da bola, 

assume atitude defensiva, marcando o seu adversário direto (defesa individual): 

• Coloca-se entre a bola e a baliza, na defesa do jogador com bola, 

procurando impedir a progressão e dificultando o passe ou remate; 

• Coloca-se entre o adversário e a baliza, na defesa do jogador sem bola, 

procurando dificultar a sua ação e impedir a receção da bola. 

 

Ataque à defesa individual 

O aluno, em situação de jogo 5x5, após recuperação da bola pela sua 

equipa: 

• Desmarca-se oferecendo linhas de passe, utilizando fintas; 

• Desmarca-se rapidamente, se não tem posse de bola, utilizando fintas 

e mudanças de direção, garantindo a ocupação equilibrada do espaço; 

Passe e vai Adequa o gesto técnico Ocupação racional do espaço de jogo

Nº

1 3/4 2/3 4/3 5/5 3,76/4

2 2/3 3/4 3/3 5/4 3,44/3,6

3 3/4 2/3 4/4 4/5 3,54/4,2

5 4/5 2/4 4/4 4/4 3,76/4,4

6 2/4 2/4 4/5 4/5 3,32/4,6

8 2/3 2/4 3/4 4/4 2,88/3,8

9 5/5 2/4 5/5 5/5 4,64/4,8

10 5/5 2/5 5/5 5/5 4,64/5

11 5/5 4/5 5/5 5/5 4,88/5

12 2/4 2/3 4/4 3/4 3,1/3,6

13 4/5 2/3 3/4 5/5 3,76/4,4

14 5/4 2/3 3/4 3/4 3,54/3,8

15 2/3 2/4 3/3 3/4 2,88/3,6

16 2/3 2/3 3/3 4/3 3,1/3,2

17 5/4 2/5 5/5 5/5 4,64/4,8

18 2/3 2/3 4/4 3/4 3,1/3,6

19 3/3 2/3 3/4 4/4 3,32/3,6

20 3/3 2/5 3/4 4/4 3,32/3,2

21 4/5 2/3 4/4 4/4 3,76/3,8

22 4/4 2/4 4/4 4/4 3,76/4

23 4/4 2/4 4/5 5/5 4,2/4,6

24 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

25 3/5 2/4 4/4 4/4 3,54/4,4

26 2/3 2/2 3/3 5/3 3,32/3

1º Período/2º Período
Nota final

Domínio motor

Defesa individual
Ataque à defesa individual

Em situação de jogo 5x5



91 
 

• Opta por jogadores em posição mais ofensiva ou drible progredindo em 

direção da baliza; 

• Finaliza, se recebe a bola em condições favoráveis, utilizando o remate 

em suspensão ou em apoio, de acordo com o contexto. Utiliza fintas e 

mudanças de direção. 

 

 Ao comparar os dados da avaliação sumativa do 1º período com os da 

avaliação sumativa do 2º período (Figura 6), percebemos que, no geral, os 

alunos evoluíram ao nível da sua performance em jogo. 

 Relativamente à defesa individual, podemos constatar que 25% dos 

alunos da turma mantiveram ou pioraram a sua classificação, comparando o 1º 

com o 2º período. Por outro lado, 75% dos alunos da turma melhoraram a sua 

classificação ou mantiveram a sua nota no nível máximo (nível 5). 

 Quanto ao ataque à defesa individual, dividimos este macro conteúdo em 

três micro conteúdos: “passe e vai”, “adequa o gesto técnico” e “ocupação 

racional do espaço de jogo”. No que diz respeito ao “passe e vai”, 

aproximadamente 96% dos alunos da turma evoluíram ou mantiveram a sua nota 

no nível máximo (nível 5). Apenas um aluno da turma (4%), manteve a sua 

classificação em valores negativos. Em relação à adequação do gesto técnico, 

12 alunos da turma (50%) melhoraram a sua classificação ou mantiveram a sua 

nota no nível máximo (nível 5). Contudo, apenas 1 aluno (4%) piorou. Quanto à 

ocupação racional do espaço de jogo, 14 alunos (aproximadamente 58%) 

melhoraram a sua classificação ou mantiveram a sua nota no nível máximo (nível 

5). Destes 14 alunos, 8 atingiram o nível 5. Dos restantes alunos, reter que houve 

3 alunos (1,25%) que desceram as suas notas, enquanto 7 (aproximadamente 

2,9%) mantiveram o nível 4. 

 Em relação à classificação final, podemos afirmar que não houve descidas 

de nível. Apenas 2 alunos baixaram a sua classificação, mas mantiveram o nível 

(3) da primeira avaliação sumativa. Quanto aos outros alunos, 20 melhoraram a 

sua classificação sendo que 9 conseguiram transitar para o nível seguinte (nível 

2 para nível 3, nível 3 para nível 4 ou nível 4 para nível 5). 
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Perceções dos alunos 

  

Autonomia e responsabilidade 

 

 Relativamente à autonomia, muitos alunos desconheciam o seu 

significado. No entanto, quando perceberam a importância e o poder da palavra, 

tiveram, no geral, todos a mesma opinião: é importante sabermos ser 

autónomos. Como podemos ver pelas respostas dos alunos, muitos deles 

colocam a autonomia e a responsabilidade lado a lado, como se de duas 

características parecidas se tratassem. 

 

“(…) no 2º período tivemos as equipas e tivemos mais autonomia, conseguimos 
trabalhar melhor. Aprendemos, basicamente, a orientar o tempo para aquilo que 
nós queríamos fazer, como é que queríamos dar aulas, como é que tinhamos 
que fazer para que a equipa melhorasse para ganhar o torneio de andebol.” 
(A2G1) 
 
“Acho que a autonomia e a liberdade que o professor deu foi muito importante.” 
(A3G2) 
 
“Acho importante nós termos responsabilidade e autonomia no que nós 
queremos fazer.” (A4G2) 
 
“Eu acho que a autonomia e a responsabilidade que nos foi dada nas aulas, aliás 
podermos ter alguma responsabilidade e deixarem-nos ter autonomia, acho que 
isso foi excelente para nós aprendermos e crescermos, não só ao nível da 
educação física, mas também aprendemos a ter alguma responsabilidade logo 
não crescemos e aprendemos só educação física e acho que foi excelente.” 
(A1G3) 
 

Contudo, nem todos os alunos consideraram esta estratégia melhor, remetendo 

para alguns comportamentos menos adequados em resultado dessa “liberdade”. 

 

“Eu gostei que o professor nos desse a liberdade de podermos ser nós a fazer a 
aula e de podermos fazer alguns exercícios para melhorarmos aquilo que 
fazíamos menos bem. Mas, acho que se fosse o stor a dar as aulas, havia menos 
brincadeira e mais gente interessada.” (A1G4) 
 

Continuando a falar da responsabilidade, esta turma, inicialmente, 

apresentava valores de responsabilidade muito baixos, principalmente no grupo 

dos rapazes. Um dos objetivos deste modelo era colmatar estas falhas que os 
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alunos tinham e, de acordo com os mesmos, isso foi cumprido. 

 

“Eu gostei muito de ser o treinador porque acho que ganhei mais 
responsabilidade.” (A5G2) 
 
“Eu acho que foi muito bom sermos nós a treinar para termos um bocadinho de 
consciência daquilo que é ser treinador” (A6G4) 
 

Os alunos associaram, também, a competição à responsabilidade. 

Referiram que, para certos alunos, a competição não era um propulsor da 

aprendizagem nem dos valores do desporto e, para outros, esta seria muito 

vantajosa pois aumentavam os níveis de responsabilidade. 

 

“O nível competitivo foi bom para uns e mau para outros. Uns chateavam-se e 
não tinham fair-play e outros, pelo contrário, ficavam mais responsáveis.” (A4G4) 
 

Como podemos ver pelos exemplos anteriores, a responsabilidade é 

muito relacionada ao treinador. Contudo, todas as outras funções também 

requeriam que quem as desempenhasse fosse responsável. Mas, nem sempre 

conseguimos ter, dentro de uma equipa, todos os elementos com um grande 

nível de responsabilidade. Por isso, começaram a surgir alguns 

desentendimentos e, como podemos imaginar, estes podem abalar o trabalho 

em equipa e a cooperação entre todos os membros. 

  

Cooperação e colaboração 

 

No seguimento do tema, o trabalho em equipa, a cooperação e a 

colaboração entre os elementos do grupo deve ser visto como algo altamente 

importante. Sem um bom clima de trabalho, a equipa não estará no seu melhor 

e, ao longo do tempo, os alunos perceberam isso. 

 

“Foi muito divertido mas podia ter sido bem melhor se a equipa tivesse estado 
mais unida. Foi uma boa experiência, mas podia ser melhor.” (A5G4) 
 
“O que menos gostei foram as discussões que nos tinhamos em equipa por 
coisas que não valiam nada.” (A5G4) 
 

Paralelamente, os alunos perceberam que o empenho e a motivação 
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influenciavam o trabalho em equipa quando jogavam Andebol.  

 
“Isto era um bocado diferente de pessoas para pessoas. Havia um grupo que se 
empenhava e gostava de jogar em equipa por exemplo passando a bola uns aos 
outros e depois havia outro grupo que não queria saber ou que gostava de jogar 
sozinho.” (A4G4) 
 
“Talvez o que menos gostei foi que algumas pessoas da nossa equipa não 
respeitavam e não levavam muito as coisas a sério.” (A1G1) 
 
“Havia algumas pessoas da equipa que só se importavam em ganhar, não 
percebiam que o suposto da competição não era ganhar mas sim perceber se 
conseguíamos trabalhar em equipa e interagir com todos, mas eu acho que nos 
ajudou a perceber como agir.” (A2G1) 

 

Embora os alunos tivessem a perceção de que necessitavam de melhorar 

o trabalho em equipa, sabiam que era normal existirem desentendimentos entre 

os elementos das equipas, algo que pretendiam melhorar.  

 
“(…) acho que o que temos a melhorar é mesmo o trabalho de equipa e por 
vezes o fair play porque dentro da própria equipa também de vez em quando há 
confusões e desentendimentos.” (A1G3) 
 

Mas, nem tudo correu mal… 

 
“O nosso grupo esteve muito bem, desempenhou um papel muito bom, acho que 
nunca desistiu de ninguém. Acho que isto foi importante para as pessoas que 
fazem desportos individuais perceberem um bocado mais a dinâmica de grupo 
e como é trabalhar em grupo e o que as pessoas de grupo sentem e não ficarem 
com aquele peso na consciência “fui eu que errei” “não, foi a equipa toda que 
errou para ter chegado ali”.” (A2G2) 
 
“Eu achei muito legal e muito importante, porque tem pessoas que são melhores 
e outras pessoas que são piores e, mesmo assim, a gente se ajuda e se entende, 
a culpa nunca é só nossa.” (A4G2) 

 
“Eu acho que quanto mais bem sucedido for o trabalho em equipa melhor vai ser 
o empenho da equipa nos jogos porque a equipa vai se entender e vão ficar 
todos num acordo e eu acho que nem sempre isso acontecia na nossa equipa, 
mas maior parte das vezes nós conseguíamos encontrar uma solução para os 
problemas que iam surgindo e acho que foi bastante importante terem nos 
juntado em equipas e acho que as equipas foram escolhidas foram justas as 
equipas e acho que tivemos um bom trabalho de grupo.” (A4G3) 
 

Outro aspeto importante, foi a formação das equipas. Este foi um 

problema recorrente, havendo sempre defeitos a colocar. Como é que eles viram 

o processo de formação dos  grupos? Será que preferem quando é o professor 
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a fazer os grupos ou preferem ser eles a fazê-los?  

 

“Foi também um modo de interagir com mais pessoas da turma e não sempre 
com as mesmas porque tinhas aquele grupo certo, tinhas de te dar com aquele 
grupo quer quisesses quer não” (A2G1) 
 
“Normalmente somos nós que escolhemos os grupos por isso é sempre com as 
pessoas que nós queremos.” (A1G1) 
 

Nos excertos pode observar-se que, embora sejam sempre os alunos a 

escolherem os grupos nas outras disciplinas, alguns viam com agrado quando 

era o professor a fazê-lo e viam vantagens de estar incluídos num grupo onde, 

inicialmente, não se sentiam tão confortáveis. Contudo, outros alunos, quando 

sentiam que o grupo não lhes agradava, preferiam mudar alguns elementos em 

vez de tentar chegar a um consenso ou mudar a atitude dos colegas. 

 

“Eu acho que para melhorarmos as nossas atitudes era fazermos equipas 
novas.” (A4G4) 
 
“Eu também acho que as equipas deviam ser feitas de maneira diferente porque 
na nossa equipa tinhamos pessoas que não queriam mesmo jogar e outras que 
queriam jogar e então não se davam entre elas.” (A5G4) 
 

Motivação 

 

Quando nos referimos ao MED, uma das palavras que nos vem à cabeça 

é “motivação”. Como tal, achei importante ver se os alunos se sentiam realmente 

motivados quando as aulas eram baseadas neste modelo. Antes de aplicar o 

MED em contexto real, achava que os principais motivos para a elevada 

motivação dos alunos seria o facto de estarem em grupos e trabalharem em 

autonomia. No início da unidade didática percebi que o trabalho de grupo é, sem 

dúvida, um promotor da motivação. No entanto, depois desta experiência, 

constatei que é a competição que funciona, verdadeiramente, como um 

propulsor para a motivação dos alunos. 

 

“Eu acho que ajudou a melhorar o meu empenho e a equipa estava toda 
motivada, apesar de não conseguirmos ter ficado em 1º lugar, conseguimos o 2º 
que também já é bom.” (A1G2) 
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“Eu acho que melhorou, a nossa equipa era muito motivada e como a maior parte 
disse, não gostavam do desporto e por causa destas competições, desta 
motivação, destes cargos… de tudo no geral, eles motivaram-se e agarraram 
isto como se fosse o desporto deles.” (A2G2) 
 
“Eu gostei muito das competições porque a nossa equipa estava muito unida e 
eu achei isso muito legal, porque as competições, enfim, a gente tem a 
experiência de ver se gostamos mesmo ou não e… eu amei.” (A4G2) 
 
“(…) se não fosse essa competição acho que não nos conseguíamos unir tão 
bem como equipa.” (A1G4) 
 

Outro aspeto que os alunos referiam como importante na motivação para 

a prática de desporto e andebol, mais especificamente, eram os cargos e as 

funções que cada um tinha, remetendo para o 2º período a altura em que 

estiveram mais motivados (comparando com o 1º período). 

 

“Eu nunca gostei muito de andebol e no 1º período também não gostei, não 
aprecio muito esse desporto. No 2º período era a preparadora física, gostei muito 
de fazer os exercícios e dar as aulas, entre aspas, e aí comecei a ter um pequeno 
gosto de andebol, agora gosto mais.” (A3G2) 

  

Experiência no 1º período (MID) em contraponto com a do 2º 
período (MED) 

 

Efetuando uma comparação entre o 1º período, onde as aulas foram 

abordadas através do modelo de instrução direta, e o 2º período, onde as aulas 

foram lecionadas com base no modelo de educação desportiva, é notável que 

os alunos denunciaram preferência pelos modelos que centram o ensino no 

aluno, porquanto lhes dá espaço para evoluírem de forma autónoma.  

 

“Achei que no 1º período houve diferenças, em que era o professor a dar a aula. 
No 2º período, era uma aula mais livre em que eramos nós a fazer os exercícios, 
nós a fazermos o treino. Gostei muito mais do 2º período” (A3G2) 

 

“Eu passei a gostar mais do 2º período porque nós tinhamos escolhas na aulas, 
os aquecimentos… e não gostei muito do 1º período porque o professor é que 
criava as equipas, eu preferia uma equipa criada por nós.” (A1G2) 
 
“E no 1º período nós não fazíamos tantas coisas como fizemos no 2º. Agora já 
aprendemos a aquecer, a jogar mais em equipa…” (A2G3) 
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“Eu gostei porque no 2º período acabamos por ser um pouco mais autónomos 
porque no 1º período nos não sabíamos quase nada, nós aqueles que não 
jogavam andebol não sabiam quase nada, e o professor acabou por dar mais a 
aula do que nós. No 2º período já estávamos mais aquecidos, mais prontos para 
isso e acabamos por ser mais nós do que o stor.” (A2G3) 
 

Em termos de aprendizagem, o principal objetivo do ensino e do professor, 

aquele que todos os modelos procuram melhorar, os alunos também referiram 

que notaram evolução do 1º para o 2º período. 

 

“O que eu gostei mais foi da aprendizagem que tivemos com as aulas e daquilo 
que conseguimos aprender até com alguns dos nossos colegas. (…) Acho que 
do 1º para o 2º período foram acrescentadas coisas e movimentos e tudo mais 
e a aprendizagem foi maior, por isso eu gostei.” (A2G3) 
 
“O que eu gostei mais nas aulas de andebol foi nós conseguirmos jogar uns com 
os outros e principalmente nós termos desenvolvido muito mais  do que fazíamos 
no 1º período.” (A3G3) 
 
“As diferenças entre o 1º e o 2º período foi que nos melhoramos bastante.” 
(A3G4) 
 
“Eu gostei muito no 1º período porque nós não sabíamos praticamente quase 
nada sobre aquilo a não ser as pessoas que já jogavam, mas quem não jogava 
ainda não sabia muito bem aquilo que estava a fazer. No 2º período nos 
interviemos mais com as aulas e conseguimos jogar melhor.” (A3G3) 
 

Perceção do professor 
 

 Ao analisar os relatos do diário de bordo relativos à unidade didática de 

andebol quando abordada sob a égide do MID e do MED, percebemos que 

existiam vários problemas. Um dos principais problemas era relativo ao empenho 

e à motivação de alguns alunos durante a aula de Educação Física quando 

praticavam andebol (MID).  

 

“Hoje, senti que há alguns alunos que não estão motivados para jogar andebol. 

Não sei se é pelo facto de, durante o jogo, quase nem tocarem na bola ou se 

não gostam da modalidade.” 

(Diário de bordo, 9 outubro) 

 

 Quando me confrontei com este facto, tentei incluir os alunos menos 

empenhados na aula, dando-lhes importância e maior atenção. No entanto, 
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embora os níveis de motivação tenham vindo a aumentar, nunca subiram 

significativamente. Contudo, quando se iniciou a abordagem do andebol sob a 

égide do MED, notei que a atitude dos alunos passou a ser completamente 

diferente. 

 

“Falando agora dos pontos fortes desta aula, tenho de referir o facto da 

concentração dos alunos aumentar significativamente, assim como o empenho” 

(Diário de bordo, 15 janeiro) 

 

O aumento do empenho dos alunos, resultou num trabalho mais 

organizado e autónomo. 

 

“É de uma satisfação enorme ver os alunos a trabalhar de uma forma tão 

autónoma como eles o fazem. Isto é resultado de muito empenho por parte deles 

pois, para além do trabalho na aula, os alunos têm sempre a tarefa de escolher 

ou criar exercícios para aplicar na aula seguinte e, dar estas tarefas a alunos do 

7º ano e ter estes resultados, é absolutamente espetacular.” 

(Diário de bordo, 22 janeiro) 

 

Um dos fatores que contribuiu para este trabalho competente, foi o 

trabalho em equipa e a cooperação que existiu entre os elementos dos grupos. 

Houve grupos que se tornaram em verdadeiras equipas, contudo, o aspeto mais 

negativo reportou-se a alguns elementos que se “esquivavam” do trabalho, não 

havendo lugar a um trabalho cooperativo entre os elementos desses grupos. No 

entanto, a grande capacidade de união existente na turma, fez com que os 

grupos se reorganizassem e conseguissem superar todas as dificuldades. 

 

“O trabalho em equipa e a cooperação que tem existido no seio das equipas, tem 

sido fantástico e, foi algo que não se viu no 1º período. Aqui, devo destacar os 

capitães e os treinadores que, na maioria das vezes, preparam as aulas em 

conjunto e imprimem os emails com os exercícios. Se me dissessem, no 1º 

período, que ia ter alunos a imprimir os emails que eu mandava e que os levavam 

para a aula, eu acreditava que, no máximo, 3 ou 4 alunas tivessem essa atitude. 

No entanto, foram os alunos que demonstravam ser menos responsáveis, que 
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começaram a ter a ideia de imprimir os exercícios e levar para a aula. Sem dúvida 

que a maioria dos alunos está de parabéns pelo trabalho que têm vindo a 

realizar.” 

(Diário de bordo, 22 janeiro) 

 

“No entanto, nem tudo é um mar de rosas. Existem sempre elementos que 

passam pelos pingos da chuva e não trabalham com os colegas.” 

(Dário de bordo, 22 janeiro) 

 

Outro aspeto relevante, prendeu-se com a competição e o jogo em si. Estes 

mostraram ser os catalisadores da aprendizagem dos alunos.  

 

“(…) vejo melhorias no que diz respeito ao entendimento do jogo e adequação 

das ações técnicas àquilo que o jogo pede.” 

“A principal melhoria está relacionada com o passe e vai. No 1º período este 

conteúdo foi pouco aplicado pelos alunos, talvez por não entenderem qual o ser 

grande objetivo. No entanto, talvez pelo facto de os alunos conhecerem os 

aspetos principais de cada exercício e os seus objetivos, houve uma grande 

melhoria na procura pela desmarcação para receber a bola.”  

Diário de bordo (29 de janeiro) 

 

O maior exemplo disso foi quando a turma participou no torneio inter-

turmas de andebol em que foi possível ver a harmonia do jogo e, acima de tudo, 

a qualidade com que os alunos desempenhavam as suas funções em campo. 

Falando das competições, é imperativo falar do Evento Culminante e da 

influência que este teve na motivação dos alunos no decorrer do torneio. Mal o 

evento começou, os alunos ficaram radiantes. 

 

“Quando os alunos foram percebendo como seria o desfile das equipas, com um 

apresentador, chamada e alguma música e animação à mistura, ficaram 

estupefactos. Ouvi bastantes alunos a dizerem que “isto parece mesmo uma final 

four” e, alguns, com um brilho nos olhos.” 

 

“Aqui, percebi que isto poderia ser muito mais importante do que aquilo que eles 
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e eu imaginávamos.” 

 

“Não sei se pelo facto de ser um torneio “real” ou se ser uma aula de avaliação, 

mas o que é certo é que os alunos estavam concentrados e motivados para 

jogar. Queriam ganhar, mas também queriam fazer as coisas bem e, quando 

assim é, tudo corre pelo melhor.” 

(Diário de bordo, 1 março) 

 

4.9.9 Discussão dos resultados  

 
 Este estudo pretendeu compreender qual o potencial educativo do MED, 

e o modo como os alunos o percecionavam. Para além disto, foi do interesse do 

professor avaliar as alterações de todas as componentes, nomeadamente a 

responsabilidade, a cooperação, a aprendizagem do jogo, a autonomia e a 

motivação. Tal como os resultados, a discussão está organizada com base nas 

categorias definidas.  

Siedentop et al., (2011) reportam que o clima de aprendizagem e o 

ambiente contextual do MED oferecem autenticidade e significado às aulas, de 

forma a que os alunos sejam desportivamente cultos, competentes e 

entusiastas. Neste estudo, o desenvolvimento das tarefas que o MED requer, 

capacitou os alunos de ferramentas importantes para a sua formação enquanto 

seres humanos, aumentando a sua responsabilidade, a motivação para o 

desporto, o sentimento de pertença a uma equipa, a predisposição para a 

matéria de ensino e consecução dos objetivos da mesma e, aumentando 

também, a autonomia em contexto escolar e, posteriormente e 

consequentemente, em contexto social.  

A competência motora foi adquirida através da extensão da unidade 

didática, aumentando assim o tempo e as oportunidades de aprendizagem, 

através do trabalho de grupo e do trabalho cooperativo entre colegas mais hábeis 

e colegas menos hábeis e através das funções desenvolvidas. A cultura 

desportiva foi potenciada através dos valores presentes na aula (fair-play, cultura 

de vitória, aceitação da derrota, entre outros) e das competições realizadas que 

se assemelharam a competições federadas, remetendo os alunos para o 
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“andebol a sério”. O aumento do entusiasmo pela prática desportiva foi a 

consequência do ambiente vivido nas aulas, desde o desenvolvimento das 

funções, às características do modelo adotado, ao aumento do número de 

exercícios competitivos que a aula teve até ao facto de cada aluno ter uma 

equipa “como no desporto de verdade”. Este último facto, em algumas equipas, 

foi mesmo associado ao gosto e ao prazer de estar em grupo, de trabalhar em 

equipa. Isto resultou de um grande trabalho dos alunos mais hábeis que 

assumiram uma função de “treinador pessoal”, para além da função que tinham 

escolhido, ajudando assim os colegas que tinham mais dificuldades. Tal como 

Alexander et al., (1998) veiculam, o MED assumiu-se como um modelo inclusivo, 

centrado nos alunos, sendo que a aprendizagem cooperativa em pequenos 

grupos e o ensino entre pares foram denominadores comuns, tornando os alunos 

seres proativos. 

 Os alunos evidenciaram uma valorização acentuada das vivências que 

tiveram no MED, quando comparadas as aulas do 1º período com as do 2º 

período. Estes, atribuíram mais valor à motivação, ao trabalho em equipa e à 

autonomia, em comparação com os restantes parâmetros analisados, aquando 

a participação da unidade de Andebol sob a égide do MID.  

 O alto comprometimento dos alunos e a união que adveio de cada equipa 

originou momentos de cooperação entre os elementos da equipa, em que estes 

tinham como objetivo o cumprimento dos objetivos definidos para que, através 

desse trabalho cooperativo, existissem mais oportunidades de aprendizagem.  

No desenrolar da unidade sob a égide do MED, os alunos sentiram-se 

mais motivados para as aulas de andebol. Este incremento da motivação 

assumiu maior importância quando foi comparada a abordagem do Andebol no 

1º período (centro do processo no professor) com a abordagem do Andebol no 

2º período (centro do processo no aluno). Relacionado com o aumento da 

motivação, esteve o sentimento de pertença a uma equipa, através do 

desempenho de algumas funções. O facto de estar integrado numa equipa, 

possibilita ao aluno interpretar a sua atividade cognitiva e motora em grupo, 

comprometendo-o e responsabilizando-o pelas suas decisões e ações (Pereira, 

2015), assim como o incentiva a aprender de forma deliberadamente autónoma, 
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comprometida e responsável (Mesquita et al., 2012). No entanto, nem todos os 

alunos atingiram este objetivo. O facto de os colegas, por vezes, terem medo de 

chamar a atenção aqueles alunos que estão pouco integrados no trabalho de 

grupo, implica a que alguns alunos escapem às suas tarefas. Contudo, se esse 

problema for resolvido em grupo, da forma como os alunos consideram melhor, 

talvez estejamos a incentivá-los para aprenderem a gerir conflitos, a confrontar 

os problemas e resolvê-los. Acima de tudo, estaremos a prepará-los para a 

sociedade, em que encontrarão vários problemas no emprego, na vida 

desportiva ou até em casa e, com estas vivências, embora que pouco 

contextualizadas com os exemplos dados, os alunos vão sendo confrontados 

com esses dilemas e questões. 

 No seguimento, foi possível percecionar que os alunos gostaram muito da 

competição e do ambiente criado à volta das aulas e do evento culminante, 

essencialmente, indo de encontro a vários estudos que reportam que os alunos 

têm necessidade e gosto pela competição (Fittipaldi-Wert et al., 2009; Mowling 

et al., 2006; Sinelnikov & Hastie, 2010). 

 Em relação à performance em jogo, tendo em conta o nível em que os 

alunos se encontravam, estes tiveram melhorias principalmente em relação às 

ações táticas de grupo, como por exemplo o “passe e vai”. Isto pode estar 

relacionado com o facto de estes terem pertencido a uma equipa durante uma 

unidade didática, o que fez com que os alunos se conhecessem melhor e 

começassem a entender melhor o jogo. No mesmo seguimento, devido a um 

melhor entendimento do jogo, os alunos tiveram uma melhoria considerável no 

que diz respeito à adequação dos gestos técnicos àquilo que o jogo pedia. 

Relativamente à autonomia, os alunos interpretam a autonomia que lhes 

é dada como um voto de confiança, onde podiam organizar e gerir as atividades 

da sua equipa, ou seja, planear e organizar a própria aula. Juntando a isto, o 

facto de o material didático construído (manual de equipa) sustentar a 

implementação do MED, promove maior envolvimento autónomo e dedicação 

dos alunos durante a aula, conferindo-lhes assim maior autonomia na 

aprendizagem. 
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4.9.10 Conclusões 

 
 A análise do impacto do MED na aprendizagem e atitudes dos alunos 

deixou bem evidente a capacidade que o MED tem em proporcionar 

aprendizagens e experiências significativas para os alunos, isto apesar da curta 

duração da unidade didática e da pouca experiência do professor na aplicação 

do modelo. 

Os resultados obtidos ao nível da perceção dos alunos evidenciam que 

estes atribuem mais valor às aulas de Educação Física quando são organizadas 

de forma a atribuir-lhes autonomia e responsabilidades, ou seja, quando são 

sustentadas em modelos centrados no aluno. 

Em relação aos conteúdos lecionados, alguns alunos, antes da aplicação 

do MED, mostraram alguma insatisfação para com a modalidade de Andebol, 

contudo, após a aplicação do MED, foi bastante percetível a afinidade dos alunos 

para com a modalidade, assim como a paixão e o gosto que tinham quando a 

praticavam. 

Quanto à autonomia e responsabilidade que lhes foi atribuída, os alunos 

viram isso como um catalisador para a sua formação enquanto seres humanos, 

agarrando-se às suas funções com todo o comprometimento possível, assim 

como, para melhorar os resultados individuais e de grupo. 

Por sua vez, o trabalho em equipa, inicialmente, foi o conteúdo que gerou 

mais controvérsia no seio das equipas devido a esta ser uma turma um pouco 

conflituosa. No entanto, face ao efeito do modelo sobre as relações de grupo e 

ao trabalho cooperativo, houve uma enorme evolução na maioria dos alunos no 

que é referente ao saber trabalhar em grupo. É importante, também, referir que 

o papel do professor foi crucial na gestão dos conflitos. 

Os resultados obtidos ao nível da aprendizagem do jogo, evidenciam 

melhorias significativas do 1º para o 2º período em todos os conteúdos, de 

realçar, um dos conteúdos de ataque à defesa individual (“passe e vai”). 

Relativamente à perceção do professor acerca das aulas e da prestação 

dos alunos quando envolvidos nas mesmas, sobressaiu o aumento de empenho 

e motivação. Para além disso, foi bem percetível que o espírito competitivo e a 

competição presente nas aulas aumentou o interesse dos alunos.  
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Em suma, o presente estudo evidenciou que a dedicação no desempenho 

dos papéis, a autonomia, a responsabilidade e a forma como os alunos 

encararam se envolvem no trabalho cooperativo contribuem para a 

aprendizagem a todos os níveis. Estas evidências reforçam a importância de se 

promover um ambiente desportivo autêntico e inclusivo nas aulas de Educação 

Física, no sentido de todos os alunos, independentemente do género e nível de 

habilidade, poderem contribuir para a equipa assegurando-se a sua integração 

e motivação para as práticas, premissa defendida pelo MED (Pill cit. por 

Mesquita et al., 2016). 

Em estudos futuros, importará aumentar a duração da unidade didática, 

assim como a variabilidade das matérias de ensino a abordar sob a égide do 

MED.  
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4.10 Tratar o ensino por tu – Uma experiência na Ginástica 
Rítmica  

 

 Na segunda unidade didática abordada no 7º ano de escolaridade, a PC 

desafiou-nos a alterar o modo como planeávamos e lecionávamos as aulas. O 

objetivo era sairmos da nossa zona de conforto, que até ao momento era o MID, 

e começarmos a entrar por caminhos e projetos que proporcionassem aos 

alunos aulas diferentes, mais criativas e com mais autonomia da parte deles. 

Como tal, e sem estarmos presos a um modelo instrucional específico, decidimos 

avançar para uma abordagem distinta que denominamos de “Projeto Rítmico”. 

Segundo Sivan et al. (2000), a transferência do foco da instrução no 

ensino centrado no aluno possibilita que os estudantes participem em atividades 

que englobam análise, síntese e avaliação, bem como explorar valores e 

atitudes. Prince (2004) completa dizendo que “nos métodos de ensino centrados 

nos alunos, eles têm mais autonomia e mais iniciativa do que na aprendizagem 

“normal”, em decorrência do seu maior envolvimento no processo de ensino-

aprendizagem” (p.1). 

Para que o processo de ensino seja bem conseguido, é crucial que antes 

de se planificar algo, o professor saiba quais as características, capacidades e 

motivações dos alunos a quem vai dar aulas. Deste modo, procedemos à 

estruturação da avaliação diagnóstica dos alunos, relativamente às suas 

capacidades, tendo em conta os conteúdos programáticos estabelecidos. No 

entanto, como queríamos sair da zona de conforto e revolucionar a nossa forma 

de lecionar, decidimos não ir pelo caminho “normal”.  

No caso da Ginástica Rítmica, a unidade didática contou com 9 aulas ao 

longo do 1º período. A primeira e a segunda aula foram destinadas para a 

avaliação diagnóstica. Nesta, recorremos a uma grelha de avaliação diagnóstica 

baseada numa introspeção realizada pelos alunos. Ou seja, com o intuito de lhes 

ser dada, desde o início, alguma autonomia e responsabilidade, os alunos tinham 

como tarefa experimentar as várias situações propostas e, de acordo, com as 

dificuldades que sentissem, preenchiam os espaços com (+) consigo facilmente; 

(-) não consigo; (+/-) tenho algumas dificuldades (Figura 7).  
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                                                                        GINÁSTICA RÍTMICA 
Vão iniciar um novo projeto de trabalho, agora na área da Ginástica Rítmica. Neste projeto serão 
convidados a debruçar-se sobre um tema com vista à realização de uma coreografia, com alguns 
exercícios obrigatórios e outros que poderão escolher. Irão trabalhar sempre em grupo e, nesta 
primeira aula, é essencial que façam o levantamento das vossas características individuais, 
bem como das vossas dificuldades/facilidades nesta matéria. Assim, pedimos-vos que no final 
da aula, preencham o quadro abaixo, usando a seguinte sinalética: + (consigo facilmente); ± 
(tenho algumas dificuldades); - (não consigo) 
 

Nomes dos elementos grupo       

Elementos 
Gímnicos 

Cambalhotas à 
frente 

 
 

    

Cambalhotas atrás       

Pino de cabeça       

Pino       

Roda       

Bola 

Rolamentos       

Batimentos       

Lançamentos       

Arcos 

Rotações       

Balanços       

Rolamentos       

Corda 

Saltitares       

Lançamento       

Escapadas       

Movimentos em 8       
NOTA: + (consigo facilmente); ± (tenho algumas dificuldades); - (não consigo) 

Figura 7- Ficha de avaliação diagnóstica (Ginástica Rítmica) 

 

A avaliação diagnóstica, como se pode observar, foi um pouco diferente 

do habitual: consistiu na realização de um levantamento das características 

individuais dos alunos, bem como das dificuldades/facilidades, na matéria em 

questão. Assim, os alunos deviam preencher a ficha de avaliação diagnóstica à 

medida que iam experimentando os vários conteúdos/aparelhos a abordar.  

Nesta situação em particular, torna-se difícil perceber a veracidade das 

avaliações realizadas pelos alunos. Em primeiro lugar, porque não somos nós 

que fazemos a avaliação diagnóstica e, em segundo lugar, porque não 

conseguimos estar focados em todos os grupos durante todo o tempo da aula 

para verificar se aquilo que eles escrevem na folha é verdade. No entanto, quem 

nos garante que, mesmo sendo nós a fazer a avaliação diagnóstica, iriamos ter 

dados verdadeiros e condizentes com as capacidades dos alunos? Será que a 

margem de erro não é menos importante do que o desenvolvimento da 

capacidade de analisar, em grupo, as condições iniciais para realizar um projeto 
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(conhecer as debilidades, os pontos fortes e definir um rumo)? Na experiência 

que vivenciei, os resultados obtidos foram fantásticos. Quando observei as fichas 

de avaliação diagnóstica, percebi que, no geral, as “sinaléticas” (consigo 

facilmente, tenho algumas dificuldades, não consigo) definidas pelos próprios 

condiziam com aquilo que eu pensava. Nunca imaginei que alunos tão novos 

tivessem a capacidade de se auto avaliarem tão bem como o fizeram.  

Após a avaliação diagnóstica, as aulas tinham uma lógica simples. Cada 

grupo, depois de passar e experimentar todos os aparelhos da ginástica rítmica, 

deveria escolher um aparelho para realizar a sua coreografia final. A partir daqui, 

os alunos deveriam aproveitar as aulas para preparar e treinar a coreografia que 

iriam apresentar. Assim, ao invés de termos o professor a ensinar “como rolar a 

bola pelo corpo”, os alunos tiveram vários documentos “guias” (ver exemplo 

figura 8) que, tal como o nome indica, serviam como guias para a aprendizagem, 

de forma a que os alunos tivessem autonomia e liberdade para tentarem realizar 

os movimentos que quisessem inserir na sua coreografia final. No entanto, e 

como é óbvio, o professor assumiu-se como um facilitador do ensino, dando 

informações relevantes para os alunos poderem evoluir no sentido dos objetivos 

definidos.   

 

Figura 8- Documentos de apoio (Cordas) 

Esta metodologia aportou algumas dúvidas, nomeadamente acerca de 

como seria o comportamento dos alunos e qual a função do professor. Um dos 

meus principais medos era que no decorrer das aulas a minha importância fosse 
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nula, que os alunos não precisassem que eu estivesse lá. No entanto, com o 

tempo esse medo dissipou-se, tal como espelha o seguinte excerto: 

 

“(…) posso dizer que houve alguma dispersão por parte de alguns alunos como 

é normal, mas no cômputo geral, cumpriram com o planeado: avaliação 

diagnóstica dos vários aparelhos e/ou habilidades gímnicas. Foi interessante 

perceber o entusiasmo e a motivação que os alunos colocaram na aula, assim 

como que, quando tinham dúvidas vinham perguntar. Com isto comprovei o que 

Moreira (2011, p.11) referiu: “O ensino centrado no aluno não minimiza o papel 

do professor. Tirá-lo do papel de narrador não significa, de modo algum, reduzir 

a sua importância. Ao contrário, como mediador e organizador de situações de 

aprendizagem centradas no aluno, ele ou ela é mais importante do que como 

narrador.” 

(Diário de bordo, 23 novembro) 

 

Com o decorrer das aulas, fui percebendo que este “projeto rítmico” ia ser 

muito trabalhoso. O facto de os alunos terem bastante liberdade e autonomia, e 

não estarem habituados a isso, aliado à novidade da modalidade e a alguma 

relutância inicial derivada de preconceitos socialmente enraizados (que também 

urge combater), trouxe alguns comportamentos desviantes e, alguns de difícil 

resolução. 

  

“Embora os alunos estejam divididos por grupos e os grupos tenham sido feitos 

a pensar no aproveitamento e comportamento da turma, a indisciplina continua 

a estar presente nas aulas.“ 

(Diário de bordo, 27 novembro) 

 

Os episódios de indisciplina e de comportamentos desviantes, fizeram-me 

pensar se castigar os alunos, como por exemplo, mandando-os sentar ou 

expulsá-los da aula, tinha alguma influência na mudança de atitude dos alunos 

ou se haveria outra estratégia melhor. Good e Brophy (1994) sustentam que a 

aprendizagem é mais fácil e agradável, quando nos é mostrado o que fazer em 

vez de nos dizerem o que não devemos fazer. Na minha opinião, a escolha da 

ação a usar nestas situações de indisciplina depende do professor, daquilo em 
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que acredita e daquilo que ele quer mostrar ao aluno. No entanto, concordo que, 

na globalidade das situações, o professor deva mostrar mais o que os alunos 

devem fazer e não estar sempre a repreender, castigar e a dizer o que não 

devem fazer. 

 Falando um pouco das expectativas que tinha em relação a este “projeto”, 

posso afirmar que a palavra que as marcava era receio. Nunca acreditei que 

estas formas de ensino trouxessem mais vantagens do que as outras. Esta 

opinião foi formada, talvez, pelo facto de estar ligado ao treino desde que me 

lembro e, nele, estar constantemente presente um modelo de ensino mais 

centrado no professor/treinador. No entanto, devido à grande paixão que a PC 

colocou na simples tarefa de nos guiar nesta maratona que é o EP, convenceu-

me que seria uma grande oportunidade para comprovar que estaria enganado 

em relação à preferência pelo MID. E foi isso que se verificou… 

 

“Admito que, antes de iniciar esta aula, as minhas expectativas em relação à 

performance dos alunos nas aulas e ao esquema coreográfico final eram nulas. 

Em conversa com a minha colega que também leciona no 7º ano, disse-lhe 

várias vezes que os alunos não iam conseguir ter tempo para fazer “coisas 

engraçadas” e que estava à espera de coreografias muito rudimentares. Pois… 

a aula de hoje foi como se todos os alunos se juntassem e me “dessem” uma 

chapada! Para minha surpresa, os meus alunos, ao longo dos 40/50 minutos de 

aula, trabalharam bastante bem. Na sua maioria, todos muito interessados e 

concentrados no seu esquema, a inovarem bastante, a testarem coisas novas e, 

acima de tudo, a serem muito criativos ao ponto de fazerem coisas que eu nunca 

imaginava que poderiam “existir” na ginástica rítmica. Mas, afinal, é para isto que 

lhes damos autonomia, certo? Para sermos surpreendidos e para termos cada 

vez mais motivos para acreditar neles, não é? Sem dúvida que depois desta 

aula, vou olhar de maneira diferente para cada um deles e para o modelo 

adotado nesta unidade didática.” 

(Diário de bordo, 30 novembro) 

 

Uma das características especiais deste “Projeto Rítmico” prendeu-se 

com o maior envolvimento e responsabilização dos alunos no processo de 

avaliação, pois foram os próprios alunos a fazê-lo. O facto de terem sido 
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construídos instrumentos diferentes para avaliar os alunos, de existir uma 

partilha de ideias, fez com que fossem colmatadas algumas dificuldades que o 

professor pode ter quando realiza a avaliação. Contudo, isto gera alguma 

insegurança, pois o professor corre o risco de “ser enganado” pelos alunos, 

levantando a questão se é ou não a melhor forma de o fazer. Por isso, a 

avaliação sumativa, conforme explicitada de seguida, resultou da opinião 

concertada entre professor e alunos.  

A avaliação sumativa ocorreu no final da unidade didática e permitiu 

verificar os conhecimentos/competências apreendidos pelos alunos. Permitiu, 

também, avaliar a eficácia do ensino e a evolução dos alunos nos diferentes 

domínios. Assim, a turma foi dividida em 5 grupos de 5 elementos e 1 grupo de 

6 elementos. Cada grupo teve de escolher um aparelho entre aqueles que foram 

abordados e apresentar uma coreografia/esquema relacionado com o poema 

“Fundo do Mar”, de Sophia de Mello Breyner, abordado nas aulas da disciplina 

de Português, com a duração de 2 a 3 minutos. Como se pode ver pela escolha 

do tema, houve a preocupação de trazer outros saberes para a esfera da 

Educação Física, neste caso, a poesia e a preservação dos oceanos, convidando 

os alunos a refletir e a debater sobre temas do quotidiano e mostrando que o 

conhecimento não é um armário com múltiplas gavetas, correspondentes aos 

diversos saberes, antes um amplo de espaço de convívio. Este foco 

interdisciplinar foi complementado com uma enorme liberdade de ação, sendo 

claro o objetivo de tornar estas aulas num espaço de prática criativa. Neste 

sentido, os normativos mais rígidos da Ginástica Rítmica foram abandonados em 

detrimento dos pressupostos acima enunciados.  

Em relação a este projeto, a avaliação teve em conta não só a 

apresentação da coreografia realizada pelos alunos, mas também todo o 

trabalho realizado ao longo das aulas. Para além da avaliação efetuada pelo 

professor, os alunos também tinham uma “palavra a dizer” neste aspeto. Assim, 

para além de se autoavaliarem a si próprios e ao grupo, tinham de avaliar 

também a prestação dos colegas. A ideia era de que as notas dadas pelos alunos 

contassem, com uma pequena percentagem, para as notas finais. 



112 
 

Na grelha utilizada pelos alunos (figura 9), os alunos tinham de preencher 

as tabelas com as notas que consideravam adequadas para os outros grupos e 

ao próprio grupo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Ficha de autoavaliação e heteroavaliação 

Esta forma de avaliar, veio mascarar um pouco a dificuldade que, 

inicialmente, eu tinha em avaliar a turma. O facto de sentir uma grande obrigação 

a tentar ser o mais justo possível e de querer ser minucioso em determinados 

aspetos, tirou-me algum discernimento noutros aspetos. No entanto, com a 

adoção deste tipo de avaliação sumativa, autoavaliação e heteroavaliação fiquei 

a perceber que envolver os alunos neste processo só traz vantagens. Eles são 

bastante conscientes em relação àquilo que eles e os próprios colegas fazem, 

não tendo qualquer problema em dizer que o “C” foi melhor que o “R”. 

Posteriormente, foram mostrados aos alunos os vídeos das coreografias que 

realizaram. A realização destas tarefas, na minha opinião, assume elevada 

importância tanto no processo de ensino-aprendizagem como na formação dos 

alunos. Conseguir ter a capacidade de se observarem, de se auto avaliarem e 

ainda de refletirem acerca dos problemas que tiveram é fulcral ao ser humano. 

Por isso, esta atividade de mostrar aos alunos, passado algum tempo, o 

Ginástica Rítmica- 7º ANO – AVALIAÇÃO 
 

Apresentação do trabalho de grupo 

1. UMA COREOGRAFIA (COM MÚSICA E DURAÇÃO ENTRE 2 A 3 MIN) COM OBRIGATORIAMENTE: 

- PELO MENOS UMA TROCA DE APARELHOS ENTRE ALUNOS 

- PELO MENOS UMA ALTERAÇÃO DE FORMAÇÃO (UTILIZANDO DIVERSAS DIREÇÕES E SENTIDOS) 

- NO APARELHO ESCOLHIDO, DEVEM EXECUTAR  AS TÉCNICAS ESSENCIAIS: 

• CORDA: SALTITARES; LANÇAMENTOS E ESCAPADAS 

• BOLA: ROLAMENTOS, BATIMENTOS E LANÇAMENTOS 

• ARCO: ROLAMENTOS, ROTAÇÕES E LANÇAMENTOS 

-A COREOGRAFIA DEVE TRANSMITIR UMA MENSAGEM, RELACIONADA COM O MAR. PODEMOS 

ACRESCENTAR MOMENTOS DE VOZ (DECLAMAÇÃO DE FRASES, DRAMATIZAÇÃO, ETC..)  

 
 
2. Um slogan 

Ser um ativista é ter um papel ativo na sociedade. Se há um problema que nos preocupa, tentamos fazer 

o que está ao nosso alcance para o resolver. Não é fácil mudar o mundo, mas se calhar conseguimos 

alterar algumas coisas do nosso dia-à-dia e assim contribuir para a redução do uso do plástico. Este é um 

assunto a que voltaremos com mais tempo, mas para já, lançamos um desafio ao grupo: criem um slogan, 

para uma campanha publicitária, destinada a jovens da vossa idade apelando a que reduzam o uso do 

plástico, em particular aquele que facilmente vai parar ao mar (copos, palhinhas, balões, garrafas de água, 

cotonetes, ….) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL: 50% AVALIAÇÃO PARA OS EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS + 20% PARA EXERCÍCIOS 

FACULTATIVOS (CRIATIVIDADE) + 10% APRESENTAÇÃO DA coreografia - postura individual e ritmo 
(Apr) + 5% dinâmica do grupo em atuação (DG) + 5% para o “slogan” alusivo à preservação 
dos oceanos + 10% para o envolvimento no trabalho de projeto ao longo das aulas TP) 

 

Classificação final – autoavaliação dos elementos do grupo 

grupo formação trocas técnica criatividade Apre DG Slogan TP total 

          

          

          

          

          

          

Apreciação do trabalho realizado pelos restantes colegas 

grupo formação trocas técnica criatividade Apre DG Slogan TP total 

          

          

          

          

          

          

Balanço final deste projeto 
Adquirimos conhecimento? Que aprendizagens efetuamos? 
 
 
 
Houve desvios ou efeitos imprevisíveis? 
 
 
 
Como foram as relações interpessoais e a dinâmica do grupo? 
 
 
 
Como foi a qualidade da apresentação / concretização final? 
 
 
 
O que foi mais surpreendente neste trabalho? 
 
 
 
O que faríamos diferente? 
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momento da avaliação torna-se imprescindível. E passado algum tempo porquê? 

Na altura, apresentaram a coreografia e tiveram um tipo de sensações, pois 

estavam envolvidos na tarefa. Passado algum tempo, achávamos que já 

estavam com a “cabeça fria” e, por isso, viram o vídeo com um certo 

distanciamento, o que proporcionou uma boa reflexão acerca do projeto que 

realizaram. Todas estas tarefas pedidas, foram realizadas com coerência e 

responsabilidade, demonstrando que o nível de maturidade da maioria da turma 

era elevado. 

Em suma, considero que este projeto foi muito importante para mim e para 

os alunos. Para mim, porque fiquei com uma ideia totalmente diferente daquilo 

que tinha acerca destes projetos. Depois de utilizar este “modelo”, fiquei com 

bastante vontade de dar mais autonomia e liberdade aos alunos, pois sei que 

eles vão sempre surpreender-nos e aprender muito mais com estes métodos. 

Para os alunos, porque saíram da “caixa”. Porque enfrentaram alguns medos 

como a presença em palco. Porque trabalharam em grupo, tiveram bastantes 

discussões, revelando-se positivo para a sua formação. Mas, acima de tudo, 

porque aprenderam mais sobre ginástica rítmica do que aquilo que poderiam 

aprender se esta modalidade fosse abordada de uma forma tradicional, com o 

professor no centro do processo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2º Checkpoint: outras 
experiências de lecionação 
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5.1 A alegria do 2º ano de escolaridade 
 

 No período entre dezoito de janeiro e vinte e um de junho realizou-se uma 

atividade extra proposta pelo PC em que se pretendia iniciar mais um grande e 

interessante desafio, dar aulas ao 2º ano de escolaridade. Para tal, era 

necessária uma deslocação a uma escola diferente da EC, embora seja situada 

no mesmo concelho e faça parte do mesmo agrupamento. As minhas 

expectativas eram um pouco elevadas no que diz respeito ao trabalho que podia 

realizar com os alunos do 2º ano, mas, no que diz respeito às capacidades 

motoras dos alunos, esperava encontrar alunos com algumas dificuldades em 

realizar movimentos e exercícios básicos devido a tudo o que a sociedade atual 

critica, como por exemplo, os telemóveis, computadores, jogos, entre outros, que 

diminuem as hipóteses de as crianças praticarem exercício físico. Então, o que 

é que eu esperava? 

 Em primeiro lugar, esperava uma turma com alunos irrequietos, curiosos 

e bastante empenhados. Esperava isto porque tenho experiência em trabalhar 

com crianças destas idades, mas noutro contexto, num clube de futebol, e 

geralmente, as crianças são bastante mexidas e gostam de praticar desporto. 

Por isso, esperava que nesta turma acontecesse o mesmo, ainda que fosse um 

contexto completamente diferente. Em segundo lugar, esperava ter algumas 

dificuldades em controlar toda esta irrequietude, assim como, em adaptar a 

minha linguagem à idade. Isto, porque vinha habituado a dar aulas ao 7º ano de 

escolaridade e isso podia trazer-me alguns problemas na comunicação com uma 

turma muito mais nova e infantil. Por fim, esperava poder contribuir para que os 

alunos gostassem de desporto e de o praticar e que no final do ano existissem 

mudanças positivas nos padrões motores da turma. 

 Na altura de conhecer a turma, encarei a experiência como um desafio 

interessante e enriquecedor, até porque uma vida sem desafios não vale a pena 

ser vivida! 

 As primeiras impressões foram muito boas, tanto da professora, como dos 

alunos e do espaço. Em primeiro lugar, a professora pareceu-me muito 

simpática, prestável e paciente (algo imprescindível quando se trabalha com 
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crianças). Os alunos gostavam dela e respeitavam as suas indicações, tornando 

as aulas tranquilas. Em segundo lugar, os alunos surpreenderam-me pela 

positiva. Para além de apresentarem níveis de desempenho motor elevados, 

pode-se dizer que o comportamento deles era melhor do que esperava. Em 

terceiro lugar, o espaço era agradável e suficientemente grande para as nossas 

aulas. Relativamente ao material, era variado e existia em quantidades 

consideráveis. No entanto, notei que existia apenas um banco sueco, o que foi 

tido em conta na planificação das aulas. 

 Ao longo das aulas estas primeiras impressões foram-se alterando. Os 

alunos começaram a ter confiança comigo o que, por um lado, tornou as aulas 

mais ricas, mas também mais barulhentas. A professora, por motivos pessoais, 

teve de sair da escola e, com isso, os alunos tiveram mais duas professoras 

diferentes durante o ano. Parece que não tem qualquer ligação com a minha 

experiência, mas, percebi que isso tinha muito mais preponderância do que eu 

imaginava. Desde logo teve repercussões no comportamento e na atitude dos 

alunos que, ao terem de se adaptar a uma (duas, na realidade) nova forma de 

estar na sala de aula, sentiram muitas dificuldades nesse aspeto. Depois, por 

não estarem tão à vontade com as novas professoras, eles viam-me como a 

pessoa de maior confiança ao seu redor e partilhavam comigo alguns do seus 

segredos, medos e sucessos. Isto tocou-me de certa forma, pois de um momento 

para o outro passei de um completo desconhecido a “melhor amigo”, mesmo 

quando passava apenas uma hora semanal com eles. Relativamente ao espaço, 

este pareceu ser cada vez mais pequeno para aquilo que eu desejava fazer com 

os alunos. No entanto, a enorme diversidade de atividades realizadas na escola 

e no espaço de recreio, veio também condicionar as próprias aulas. 

 No cômputo geral, este meio ano que estive com o 2º ano de escolaridade 

teve uma enorme importância na minha formação como professor. Para além de 

poder lecionar num ciclo de ensino com características bastante especiais, tive 

a oportunidade de o fazer com crianças excecionais. Aproveitei esta experiência 

para aprofundar o meu conhecimento acerca da temática do desporto e da 

Educação Física em idades mais jovens, algo que foi pouco abordado ao longo 

de toda a minha formação. Como tal, senti necessidade de passar pelo contexto, 
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de vivenciar o ambiente do 1º ciclo para estar mais preparado como professor.  

 Em síntese, considero que é bastante gratificante dar aulas a crianças 

destas idades porque não estão habituados a ter este tipo de estímulos e, 

quando os têm, são empenhados e transbordam felicidade à mais pequena 

coisa. Para além disso, o nosso futuro próximo enquanto professores passa por 

aqui, pelas AEC’S e, por isso, acho que esta experiência no 2º ano foi muito boa: 

para mim, enquanto professor, porque tive um primeiro contacto com aquilo que 

poderei encontrar nos próximos anos e, para os alunos, porque têm outros 

estímulos e têm aulas de Educação Física com professores que estão a acabar 

a formação na área, algo que não tinham devido à inexistência da disciplina 

naquela escola. Por fim, algo que me deixou surpreso foi o facto de uma aluna, 

na segunda aula que lecionei, vir falar comigo no final de uma aula e dizer que a 

mãe não se acreditava que iam ter “aulas de Educação Física a sério”, 

espelhando muita felicidade quando se referia às aulas de Educação Física e à 

sua existência neste ano letivo. Ainda há muita coisa a mudar… 

 

5.2 O confronto do 10º ano de escolaridade 
 

No início do ano letivo, quando nos foi dada a possibilidade de escolher, 

entre várias turmas, uma para lecionar, a minha escolha recaiu, sem qualquer 

hesitação, pelo 7º ano de escolaridade. Para além de gostar de crianças destas 

idades mais novas, o medo pelo desconhecido do 10º ano de escolaridade, fez-

me ter todas as certezas em relação àquilo que eu queria. Juntando a isto a 

vontade dos meus colegas, pode dizer-se que foram escolhas facilitadas, pois 

cada um queria coisas diferentes. No entanto, ao longo do ano, fomos 

percebendo que seria importante termos algumas experiências nos vários níveis 

de ensino e que seria interessante compararmos o “nosso” 7º ano com o 10º 

ano. Comparar as dificuldades ou facilidades na instrução, as dificuldades ou 

facilidades em lidar com a turma, entre outras problemáticas bem presentes no 

ensino de forma a termos uma noção real daquilo que é dar aulas no 3º ciclo e 

no secundário. E foi isso que aconteceu… 

 No dia 12 de março iniciei a minha experiência no 10º ano de 
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escolaridade. Já tinha conhecimento da turma, dos alunos que dela faziam parte 

e dos seus comportamentos pouco corretos e isso trouxe-me um nervosismo 

adicional. A modalidade a lecionar seria o badminton, modalidade essa que, na 

minha opinião, foi muito bem abordada durante o 1º ano de mestrado e, por isso, 

sentia-me confortável para lecionar aulas sobre a mesma. É uma modalidade 

que gosto de jogar e que aprendi a gostar de lecionar, pelos diferentes gestos 

técnicos, pela emoção que transmite e pela forma como me foi abordada 

enquanto estudante. Por esse motivo, tentei usar o mesmo modelo nas minhas 

aulas, adaptando-o ao contexto em que estou inserido. 

 Partilhando a ideia presente no modelo em que queria abordar as aulas, 

os meus objetivos para esta experiência eram: 1) perceber o que é que os alunos 

mais velhos necessitavam de aprender, 2) se estes sabiam os aspetos táticos e 

técnicos, 3) se sabiam as regras e 4) perceber se a minha relação com os alunos 

mais novos e mais velhos podia ser a mesma e se era necessário mudar a forma 

como lecionava as aulas pelo simples facto de serem alunos mais velhos. Isto 

surgiu porque havia muitas dúvidas em relação à turma que ia encontrar. Se, por 

um lado, esperava uma turma com alunos mais maduros, por outro, esperava 

uma turma irrequieta e desconcentrada. E esta foi sempre a minha maior 

dificuldade: controlar uma turma irrequieta. 

 Ao longo das aulas percebi que estava noutro “mundo”. Os alunos do 10º 

ano nada têm a ver com os do 7º ano, mostram maior compreensão, respeito e 

maturidade. No entanto, neste caso em concreto, os alunos do 7º ano 

mostraram-se mais responsáveis do que os do 10º ano. Mas, aquilo que me 

deixou mais surpreendido, pela experiência que passei no 7º ano e no 10º ano, 

foi relativamente aos momentos de instrução. Os momentos de instrução no 10º 

ano foram realizados em total silêncio por parte dos alunos, ao contrário daquilo 

que aconteceu no 7º ano, em que passei mais tempo a repreender do que a falar 

sobre a aula em si. Esta foi a principal diferença que encontrei! E, como é óbvio, 

esta diferença leva-nos a outras diferenças encontradas no decorrer das aulas. 

No 10º ano, como é de esperar, os alunos são mais concentrados, ouvem aquilo 

que o professor diz e não interrompem tanto a aula. No 7º ano, os alunos têm 

mais vontade de realizar as aulas, no entanto, são muito mais irrequietos. 
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 Em síntese, esta experiência no 10º ano trouxe-me uma visão mais nítida 

daquilo que é o ensino. Até aqui apenas tinha lecionado aulas no 1º, 2º e 3º ciclo 

e os alunos pareciam ser muito parecidos no que diz respeito ao comportamento 

e às motivações. No secundário, o cenário é diferente, nem melhor nem pior, 

apenas diferente. Esta diferença fez-me perceber que o professor não pode nem 

deve ser um mero transmissor de conhecimento, pois os diferentes contextos, 

os diferentes alunos e as diferentes turmas requerem dele uma versatilidade 

brutal. Ou seja, depois destas experiências vejo o professor como um 

profissional que deve ser versátil, conhecedor da matéria, compreensivo, 

exigente e, acima de tudo, correto em todas as decisões que toma relativamente 

ao ambiente de “sala de aula” de forma a educar, ensinar e motivar os alunos a 

serem melhores pessoas e, no que diz respeito ao Professor de Educação 

Física, a gostarem e a praticarem mais desporto. 

 

5.3 A fantástica experiência do 6º ano de escolaridade 
 

 Uma das experiências mais enriquecedoras que vivenciei neste EP foi, 

sem dúvida, a oportunidade de lecionar uma unidade didática ao 6º ano de 

escolaridade. Esta não decorreu na escola cooperante, mas noutra escola do 

agrupamento. Segundo informações recolhidas pelos vários professores com 

quem tive oportunidade de comunicar antes de lecionar a primeira aula, esta 

escola é caracterizada por ter alguns alunos problemáticos. Para além disso, 

quando a visitei pela primeira vez, reparei que as condições das instalações e 

dos materiais desportivos não eram as melhores. Contudo, encarei esta 

experiência como um desafio, difícil, por sinal. 

 Inicialmente, as minhas expectativas eram as melhores, afinal ia lecionar 

a minha modalidade preferida: futebol. Estava com muita vontade e muito 

entusiasmo para ver as diferenças entre o treino e o ensino, ver como reagiam 

os alunos e, principalmente, qual era o feedback das alunas, que geralmente se 

colocam um pouco de parte quando esta modalidade é abordada nas escolas.  

 No entanto, deu-se um início conturbado. Podemos dizer que a primeira 

aula foi uma “chapada” ou, se quisermos ser mais benevolentes, foi um marco 
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de aprendizagem no meu EP. Porquê? A primeira aula fez-me perceber que 

existe uma grande diferença entre o ensino na escola e o ensino no treino. Isto 

era algo que eu já achava que acontecia, contudo, as diferenças ainda são mais 

significativas do que aquilo que eu pensava. Os espaços são mais reduzidos, os 

materiais não abundam, o número de alunos é substancialmente maior e a 

vontade dos mesmos é evidentemente menor. Foi neste momento que percebi 

aquilo que os alunos querem das aulas de Educação Física e das minhas aulas 

em específico: aprender, jogando e divertindo-se através de um conjunto de 

exercícios organizados e orientados. 

 No decorrer das aulas, fui-me apercebendo que a turma era constituída 

por, maioritariamente, alunos empenhados e interessados com alguns 

conhecimentos teóricos acerca da modalidade. Era uma turma com algumas 

rotinas criadas e, quando estas não eram cumpridas, os alunos assumiam de 

imediato comportamentos desviantes, algo que foi alterando com a minha forma 

de lecionar. Se na primeira aula, com todos os problemas relacionados com o 

conteúdo do plano de aula houve ainda mais comportamentos disruptivos, nas 

aulas seguintes estes foram cada vez mais diminutos. Com isto, percebi que o 

professor tem bastante influência naquilo que é o decorrer da aula, não só pela 

presença ou falta dela durante a sessão, mas também pela forma como conduz 

a aula e pelos exercícios, mais motivantes ou menos, que aplica durante a aula. 

 Nesta turma, por termos de realizar a aula em espaços mais curtos do que 

o habitual, senti necessidade de realizar, acima de tudo, exercícios competitivos, 

onde os alunos elevassem a sua motivação, embora estivessem a ter aula num 

local menos próprio para a modalidade em questão. Na minha opinião, este tipo 

de exercícios servem para que os alunos se empenhem e concentrem mais na 

aula. Recorrendo à literatura, Marzinek e Neto (2007) reportam que o desporto 

e a competição são fatores internos de motivação intrínsecos, como por 

exemplo: força de vontade, prazer em realizá-los e atingir objetivos durante uma 

aula de Educação Física. No entanto, tal como refere Junior (2009), a 

competição exacerbada resultante do desporto, pode seguir uma ordem natural 

do afastamento de alunos que encontram maiores dificuldades para realizar as 

atividades. Por isso, quando colocamos competição nos exercícios e nas nossas 
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aulas, temos de ter bem presente qual é o nosso objetivo: se é ensinar 

determinado conteúdo ou tentar aumentar alguns conteúdos psicossociais dos 

alunos na aula. 

 Por fim, assumo esta experiência como fantástica, pois o trilho que 

delineei inicialmente, foi totalmente modificado após as primeiras aulas, 

garantindo-me uma maior aprendizagem e maior noção daquilo que poderei 

encontrar na escola. O facto de ter de alterar a forma como estavam organizadas 

as aulas, diz-me que um professor se não for humilde ao ponto de mudar o que 

planeou quando sente que está errado, estará mais longe de alcançar o seu 

objetivo final, ou seja, o sucesso educativo dos alunos.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 3º Checkpoint: Atividades 
desportivas 
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6.1 O desporto escolar – Oportunidade de aprendizagem 
 

 Antes de ingressar no estágio profissional, o desporto escolar era uma 

das componentes que eu fazia questão de vivenciar. Ao longo da minha 

formação como aluno foram poucas as oportunidades que tive para fazer parte 

de uma equipa do desporto escolar, ou por haver pouca diversidade de 

modalidades e não existir aquela que eu queria, ou por já não ter idade para 

competir nestes moldes. Por tudo isto, estava bastante entusiasmado para iniciar 

a minha etapa como “professor/treinador” no desporto escolar. Admito, desde já, 

que sempre me imaginei à frente de uma equipa de futsal escolar a transmitir a 

paixão que tenho por essa modalidade e, ao mesmo tempo, a passar alguns 

valores humanos importantes. No entanto, quando iniciei o meu estágio, esta 

questão do desporto escolar foi colocada um pouco de lado devido à elevada 

quantidade de tarefas que tínhamos pela frente. Ao longo desse período, fui 

pesquisando acerca das modalidades existentes nesta vertente e desde cedo 

descobri que o futsal não fazia parte do leque oferecido pela escola. Nesse 

momento, o meu interesse pelo desporto escolar teve uma queda abrupta. 

 Contudo, com a chegada do 2º período escolar, chegou também a 

necessidade e obrigatoriedade de nós, estagiários, integrarmos uma equipa de 

desporto escolar da escola. Nesse momento a minha vontade era nula, não 

existia uma equipa/modalidade que eu quisesse integrar, pois não via utilidade 

em participar, estava com o futsal na cabeça… Até que, depois de alguma 

pesquisa pelos vários grupos de desporto escolar e de muita reflexão, achei que 

seria proveitoso integrar o grupo de escalada e orientação. Os motivos que me 

levaram a efetuar esta escolha são variados. Em primeiro lugar, a oportunidade 

de trabalhar com uma professora da escola, para além da professora 

cooperante; em segundo lugar, relembrar e aprofundar os aspetos essenciais da 

escalada e orientação, visto que a abordagem tida no ano anterior foi algo breve; 

em terceiro lugar, conhecer alunos novos, de diferentes idades e de diferentes 

escolas.  

O desporto escolar de Escalada e Orientação da escola cooperante tinha 

lugar na FADEUP e era coordenado por uma professora da Escola. Para além 
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da professora, faziam também parte três estudantes estagiários que 

completavam o seu estágio na metodologia de Exercício e Saúde.  

Esta modalidade do desporto escolar é diferente de todas as outras, pois 

nela podiam participar alunos de várias escolas, não só do agrupamento da 

Escola Cooperante, como também de outros agrupamentos. As idades também 

não eram rígidas, ou seja, tanto podia participar um aluno com 9 anos como um 

de 17, no entanto, existia uma idade mínima e uma idade máxima (nascidos em 

2010 e 2001). Estes alunos tinham a possibilidade de participar em competições 

interescolares na modalidade de escalada. Contudo, estas competições 

aconteciam apenas uma vez por mês. Se existisse uma maior regularidade de 

competições, poderia ser benéfico para a evolução e motivação dos alunos, pois 

foi algo que os alunos referiram ao longo do ano. Para combater a falta de 

competições, foram realizadas várias atividades dentro da turma/equipa, 

contando com a participação dos encarregados de educação.  

Desde cedo fui alertado para a pouca adesão dos alunos a este tipo de 

atividades, pois embora seja uma modalidade interessante e diferente, os treinos 

tinham lugar fora das escolas onde os alunos tinham aulas e os horários não 

eram muito apelativos. No entanto, o facto de o horário ser abrangente (das 

16h30min até às 18h30min), tinha as suas vantagens, pois possibilitava que os 

alunos fossem aos treinos quando quisessem e às horas em que estivessem 

disponíveis. Ao longo do tempo fui percebendo que a organização e a paixão 

que era colocada pelos professores naquele grupo, naquele espaço e naquelas 

modalidades, foram o motor para que os inscritos fossem aumentando cada vez 

mais. Esta foi uma vitória da professora responsável, pois conseguiu criar e 

passar o gosto pela escalada e pela orientação aos alunos, ao ponto de serem 

os próprios alunos a arranjarem novos colegas para se inscreverem. 

Esta experiência foi marcada pelos vários momentos vividos em torno do 

desporto, da escalada e do meio ambiente. Aquilo que merece um grande 

destaque, foram as várias atividades que foram proporcionadas aos alunos, 

desde a escalada, à orientação até à canoagem e à zarabatana. Proporcionar 

um dia fora de casa, andar pela primeira vez de comboio, estar longe dos pais e 

junto dos colegas que eles mais gostam e, ao mesmo tempo, a praticar desporto 
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foi, sem dúvida, um momento marcante que levo desta experiência no desporto 

escolar. Levo, principalmente, a visão de que estes momentos são mais 

importantes do que qualquer treino na parede de escalada. 

 Atualmente, a importância dos desportos radicais como é o caso da 

escalada é elevada. Nos campos de férias, essencialmente, é uma atividade 

bastante usual e, devido ao grande perigo que existe caso não sejam cumpridas 

todas as medidas de segurança, necessita de profissionais conhecedores da 

modalidade. Como tal, esta experiência veio colmatar um espaço da minha 

formação relativamente a este tipo de atividades. Com o desporto escolar, tive 

oportunidade de dar, mas, acima de tudo, tive o prazer de receber e foi isso que 

tornou esta experiência tão enriquecedora. 

 

6.2 A importância das competições do Desporto Escolar in loco 
 

O Desporto Escolar é considera como o conjunto das práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação de 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.6 Tem como objetivo promover 

uma educação para a cidadania, através da aposta no bem-estar físico e na 

promoção da saúde, e continuar a ser um instrumento privilegiado na renovação 

da vida da escola, permitindo uma melhoria qualitativa e quantitativa da prática 

desportiva. Tem como missão contribuir para a formação integral e realização 

pessoal de cada aluno, cumprindo o compromisso com o que se consagra no 

artigo 79 da Constituição da República Portuguesa: “todos têm direito à cultura 

física e ao desporto”. Para além disto, pretende estimular a prática da atividade 

física e da formação desportiva como meio de promoção do sucesso dos alunos, 

de estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania 

ativa.7 

Mais importante do que contar as várias experiências vividas no âmbito 

 
6 Decreto-Lei n.º 95/91 de 26 de Fevereiro 
7 https://desportoescolar.dge.mec.pt/ 

https://desportoescolar.dge.mec.pt/
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do desporto escolar, é contar a influência que esta “organização” tem nos alunos 

e nos professores. Por vezes, assistimos a comentários menos próprios por parte 

de vários professores e atores desportivos que tentam diminuir a importância 

que o desporto escolar tem. No entanto, só quem passa pelo ambiente que se 

vive à volta destas provas é que pode descrever verdadeiramente o que é o 

desporto escolar.  

Enquanto aluno, a minha participação no desporto escolar não existiu. 

Contudo, tinha uma vontade enorme de me envolver num desporto diferente 

daquele que praticava fora da escola. Mas, como disse anteriormente, alguns 

professores não demonstraram a vontade desejada e o desporto escolar na 

minha escola estava muito mal aproveitado, mal divulgado e apenas 

funcionavam as modalidades dos professores que eram realmente interessados. 

Por isso, quando iniciei o EP, tinha bastante curiosidade em perceber 

como é que o desporto escolar funcionava numa escola “normal”. Por 

coincidência ou não, a PC estava bastante por dentro do desporto escolar da 

escola e, quase por obrigação, tive de estar ligado às competições do desporto 

escolar, principalmente àquelas que estavam relacionadas com o nível de ensino 

da minha turma. Assim, desde o início do ano estive envolvido nas mais variadas 

provas e competições: corta-mato escolar e regional, taça CNID escolar e 

regional de basquetebol, de atletismo, de andebol e de ténis de mesa, 

megasprint fase escolar e fase regional. Para além destas competições 

organizadas pelo desporto escolar, ainda pertenci à organização do torneio de 

futebol e à organização das atividades de celebração do dia europeu do desporto 

escolar. 

Todas estas competições e provas foram uma reunião de alunos com o 

objetivo de praticar desporto. Haverá melhor maneira de criar amizades e 

conviver enquanto se vive as mais variadas experiências desportivas? 

Das competições e provas descritas anteriormente, houve um 

denominador comum que me saltou à vista: a amizade criada durante os dias 

das provas. Não só entre alunos da mesma escola, mas também entre alunos e 

professores de outras escolas. A criação ou o fortalecimento de laços amigáveis, 

torna estas competições como um catalisador de fair-play, onde o importante é 
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passar um dia com os colegas e amigos a praticar desporto. Na minha opinião, 

é este o grande objetivo do desporto escolar: motivar os alunos para a prática de 

desporto, assim como proporcionar-lhes oportunidades para que isso seja 

possível.  

Como o próprio título indica, todas as competições do desporto escolar 

são importantes. Para além da variedade de estímulos (basquetebol, andebol, 

ténis de mesa, salto em comprimento, 1000m, salto em comprimento, entre 

outras), existe competição. Na minha opinião, a competição funciona como um 

estimulante para a participação. Durante este ano letivo, fico bastante feliz por 

constatar que mais de 80% dos alunos da minha turma participaram em, pelo 

menos, uma competição do desporto escolar. Por outro lado, o facto de alguns 

alunos terem atingido a excelência em modalidades que não são aquelas que 

praticam fora da escola, mostra a importância do desporto escolar na 

variabilidade que oferece e na quantidade e qualidade de estímulos presentes 

em todas as provas.  

Em suma, depois de passar um ano numa escola “normal”, como referi 

anteriormente, sinto que perdi muitas experiências desportivas por não ter 

participado no desporto escolar. No entanto, a elevada participação da minha 

turma em tudo o que era competições e torneios, talvez possa ser explicada 

pelos constantes alertas da minha parte para aproveitarem aquilo que é a vida 

desportiva escolar, visto que eu não tive essa oportunidade. Por um lado 

consegui substituir essa falta de vivências desportivas escolares, por outro, 

percebi que me falta uma componente bastante importante no que ao desporto 

escolar diz respeito.  

 

6.3 Taça CNID – Fase Regional 
 

 No dia 10 de maio realizou-se a fase regional da Taça do Desporto 

Escolar/CNID no Parque da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, e na Escola 

Secundária de Almeida Garrett. A nossa Escola participou com 6 equipas, sendo 

que duas delas eram formadas por elementos da minha turma.  

 Quando soube que íamos ficar responsáveis por uma equipa durante o 
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“torneio”, não tinha grandes expectativas. Já tinha participado em várias 

competições do desporto escolar e não esperava que esta fosse diferente de 

todas as outras. No entanto, os dias que antecederam a taça CNID foram 

desvendando um pouco aquilo que poderia ser o ambiente da prova.  

 Falando particularmente dos alunos da minha turma que iam participar no 

torneio, estes encontravam-se extremamente motivados. Os rapazes, que 

participaram na modalidade de andebol, compraram uma bola de andebol e 

tinham “treinos” todas as semanas para estarem bem preparados para o torneio. 

Trocaram o futebol, que era “obrigatório” em todos os intervalos, pelo andebol, 

tudo para ganharem o torneio. Esta atitude mereceu alguma atenção da minha 

parte, pois não imaginava que os alunos levassem este torneio tão a sério. Em 

relação à outra equipa pertencente à minha turma, as alunas envolvidas 

participaram na modalidade de basquetebol e, como praticavam a modalidade, 

mostraram sempre motivação e desejo para jogar basquetebol, por isso, não 

notei grandes diferenças nos níveis de motivação e empenho. 

 Chegado o dia da taça CNID, reparei que os estavam alunos ansiosos por 

começar a jogar e, também, que havia alunos que nunca tinham passado por 

uma experiência igual ou parecida. Percebi que este tipo de competições de 

escola e do desporto escolar são muito importantes para todos os alunos, mas, 

acima de tudo, para aqueles que não praticam desporto de forma federada. 

Como reporta Bento (2006, p.14), “Goste-se   ou   não,   a   competição   e   a 

concorrência são a alma e o grande motor do desporto  e  da  vida”. Para além 

de viverem uma experiência desportiva num ambiente competitivo, contactam 

com jovens da mesma idade e de diferentes escolas, visitam locais que não 

conhecem e, principalmente, passam um dia fora da escola a praticar desporto, 

algo essencial e que devia acontecer em todos os níveis de ensino. 

 O ambiente vivido em torno do torneio de andebol, equipa pela qual eu 

fiquei responsável, foi extasiante. Nunca pensei que um simples torneio de 

escola fosse levar tanta gente ao pavilhão e tornasse este “mini torneio” numa 

competição quase federada. O espírito competitivo e a vontade de vencer foram 

as máximas presentes naquele pavilhão. Juntando a isto o fair-play e os laços 

de amizade criados, posso dizer que foi um dia espetacular para mim e, 
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certamente, para todos os alunos que participaram na taça CNID, pois tenho a 

certeza que eles viveram e sentiram este torneio tanto ou mais do que eu. 

Holland e André (cit. por Costa, 2007, p.12) referem que “um dos efeitos mais 

apelativos dos programas de desporto escolar se reporta ao seu contributo para 

o currículo académico, considerando que as atividades extracurriculares podem 

desempenhar um papel tão importante como as académicas na facilitação do 

desenvolvimento intelectual dos alunos”.  

Esta é, com toda a certeza, uma competição que devia existir em todas 

as escolas do país, pois eleva os alunos a um patamar que é difícil atingir saindo 

das atividades habituais da escola e vivenciando momentos inesquecíveis que 

só quem participa pode relatar.  

 

 6.4 Corta-Mato Escolar 
 

 O corta-mato fase escola do nosso agrupamento, realizou-se no dia 9 de 

novembro na Escola “mãe” do Agrupamento. Esta foi a primeira grande atividade 

em que estivemos totalmente envolvidos, desde a organização do percurso até 

às inscrições e entrega dos dorsais. Como tal, a preparação deste evento 

desportivo foi complexa e demorada. 

 Esta iniciou-se com o estudo do local da prova, que seria o habitual, com 

o intuito de realizar algumas alterações, de forma a inovar e motivar ainda mais 

os alunos e a facilitar a vida dos professores relativamente à contagem de voltas 

e à organização da prova. O NE, a PC e a Professora responsável pelo desporto 

escolar dirigiram-se para o jardim Paulo Vallada para criar algumas modificações 

no percurso e, acima de tudo, para ver se o espaço reunia todas as condições 

para a realização do corta-mato. Depois de muitas voltas ao parque, marcamos 

o percurso no telemóvel e, finalmente, tínhamos uma proposta para apresentar 

ao grupo de educação física!  

Contudo, tivemos a nossa primeira contrariedade: as previsões da 

meteorologia não eram favoráveis e a realização do corta mato naquele local e 

naquela data estava em suspenso. Este foi o primeiro momento em que 

percecionei o trabalho organizativo das professoras encarregues do corta-mato. 

Basicamente foi necessário planear e organizar o corta-mato para ser realizado 
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em dois locais diferentes: caso a meteorologia estivesse do nosso lado, no jardim 

Paulo Vallada e caso as condições climatéricas estivessem desfavoráveis, na 

escola. Para quem vê o corta-mato “de fora”, parece que é muito simples de 

organizar, mas quem está por dentro do assunto e da organização sabe que leva 

horas a planear tudo de forma a que no dia da prova não existam problemas. 

  No dia 31 de outubro, tivemos uma reunião com o grupo de Educação 

Física onde foram discutidas as várias tarefas a realizar e, acima de tudo, se iria 

ou não haver corta-mato e, se houvesse, onde iria ser. Nesta reunião, ficou assim 

decidido que o corta-mato já não se ia realizar no jardim Paulo Vallada. Ou seja, 

tudo aquilo que nós planeamos, todas as horas “perdidas” à volta da organização 

da prova naquele local, foram por “água abaixo”. Nesse momento senti algum 

desânimo, no entanto, era o melhor a fazer visto que as condições para a 

realização do corta-mato não existiam. Neste dia, ficaram também decididas as 

funções de todos os professores participantes na organização da prova. 

Contudo, com o aproximar da prova, a “conversa” foi diferente. Apenas o NE, a 

PC e a Professora responsável pelo desporto escolar é que estavam realmente 

a preparar o corta-mato. Desde dorsais, listagens de alunos, bases de dados, 

documentos classificativos, avisos, entregas nas escolas primárias, tudo isto foi 

realizado pelo NE, numa semana bastante atarefada. 

 No dia da prova, os professores foram aparecendo e ajudando em 

algumas tarefas. No entanto, alguns professores não cumpriram as funções que 

foram pré-estabelecidas, o que originou que o NE (3 elementos) fosse 

responsável por distribuir e retificar dorsais a 304 participantes. Tarefa bastante 

difícil e trabalhosa visto que, para além dos alunos ainda não nos conhecerem, 

eram poucos elementos para fazer o trabalho. Esta situação foi o reflexo do 

corta-mato: alguns professores bastante envolvidos nas várias tarefas e, outros, 

apenas a dar “apoio moral”. Mas, os problemas não acabam aqui. Como a minha 

função era organizar tudo o que dizia respeito às bases de dados e classificações 

finais, reparei que muitos professores não inscreveram os alunos dentro do 

período de inscrição estipulado. Assim, no dia da prova, houve um grande grupo 

de alunos que teve de ser inscrito, originando alguns problemas de organização 

das diversas provas. Outro grande problema que surgiu, mas que a PC já tinha 
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alertado para isso, foi o facto de muitos alunos destruírem o seu dorsal antes de 

iniciarem a prova. Como já sabíamos que isto poderia acontecer, fomos 

preparados com dorsais em excesso. Isto denotou a experiência da PC, 

antecipando os problemas que poderiam existir. Como nós não tínhamos muita 

experiência na organização de eventos deste nível, nunca imaginamos que este 

poderia ser um problema. 

 Embora só estejam aqui descritos problemas, o corta-mato foi bastante 

positivo. Muita dinamização por parte dos professores, muita alegria e muito 

apoio por parte dos participantes. Uma ideia que considerei excelente, foi a 

integração dos alunos do secundário nas várias tarefas organizativas. A juntar a 

isto, a participação de meninos com deficiência da Associação Ann Sullivan, 

foram os grandes momentos do corta marto. 

 Em suma, de positivo fica a experiência por que passamos, o 

conhecimento ao nível da organização, do planeamento e da execução deste 

tipo de atividades. Sem dúvida que a influência da PC e da Professora 

responsável pelo desporto escolar foi bastante positiva no trabalho que 

realizamos, dando-nos outra visão daquilo que é a escola e o desporto escolar. 

 

6.5 Festa do Futebol Feminino 
 

 No dia 27 de março realizou-se a Festa do Futebol Feminino no Porto, no 

Constituição Park. Este torneio tem como objetivo promover a prática de futebol 

feminino junto dos mais jovens. É um momento em que se realizam jogos 

regionais/distritais escolares para encontrar um vencedor. Nesta Festa do 

Futebol Feminino, tanto estão presentes escolas como clubes, tornando a 

atividade uma autêntica festa, como o próprio nome indica. 

 Desde que integrei o caminho do treino, sempre ouvi falar desta 

competição. Para além dos benefícios que ela trazia em relação à divulgação do 

futebol feminino, também me fui apercebendo que era um momento bastante 

importante para todas as participantes porque era uma atividade apenas de 

raparigas. Enquanto nos clubes muitas delas jogavam com rapazes, muitas 

vezes em grande minoria, ali, isso não existia. Reparava no entusiasmo dos 
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meus colegas treinadores e em como o mesmo se estendia às atletas quando a 

prova se aproximava. Ao longo dos anos, este evento veio a tornar-se cada vez 

mais conhecido e, numa relação bidirecional, o futebol feminino também evoluiu, 

aumentando o número de praticantes desde os escalões mais jovens, 

aumentando a visibilidade do próprio futebol feminino e, devido a tudo isto, houve 

uma melhoria dos resultados a nível nacional. 

 Quando iniciei o meu EP sabia que havia a possibilidade de participar 

neste projeto. Para além disso, tinha conhecimento, através do clube onde 

estava a exercer funções, que algumas alunas da minha escola tinham 

participado no torneio, no ano anterior, por uma equipa organizada por elas. Ou 

seja, a escola não tinha por hábito participar na Festa do Futebol Feminino.  

 Passados alguns dias após a minha entrada no EP e alguns dias a 

conviver uns com os outros, a PC ficou a conhecer a minha grande paixão: o 

futebol. Rapidamente me apresentou o projeto que, embora eu já conhecesse, 

foi uma confirmação de que havia a possibilidade de participar. Desde cedo 

mostrei vontade em ficar responsável pelo mesmo, no entanto, com o passar do 

tempo as novidades iam escasseando.  

 Em meados de março, quando já não tinha quaisquer expectativas em 

participar, a PC aborda-me com o intuito de saber a minha disponibilidade e 

vontade em formar uma equipa. Com a maior motivação aceitei. 

 Como já foi tudo tratado muito próximo da data do torneio, não foi possível 

que existissem muitas unidades de treino nem muitos momentos junto da equipa 

de forma a criar laços entre as alunas. Esta era constituída, essencialmente, por 

alunas do 9º ano e por algumas alunas do 7º ano. O facto de não conhecer 

ninguém e de nenhuma delas alguma vez ter jogado futebol, tornou a tarefa de 

formar uma equipa organizada e com qualidade ainda mais difícil. Contudo, foi 

aqui que percebi que o meu grande objetivo nunca poderia ser ganhar o torneio, 

mas sim tornar o dia destas raparigas mais especial, proporcionando-lhes uma 

experiência inesquecível, partilhando a paixão que tenho pelo futebol.  

De acordo com o que foi referido anteriormente, realizamos apenas um 

treino para eu conhecer as alunas e, no dia seguinte, seguimos rumo ao torneio 

para nos divertirmos, passarmos bons momentos e, acima de tudo, para 
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fazermos amizades. 

 Já no Constituição Park foi percetível a “falta de andança” das alunas 

neste tipo de eventos desportivos. Comentavam qualquer situação que viam e, 

logo à chegada, ficaram bastante contentes quando viram o “estádio” onde iam 

jogar. Sentiram-se profissionais por estarem num local pertencente ao F.C. 

Porto. Logo aqui, senti que já tinha mudado o dia delas. Podiam muito bem estar 

na escola, nas aulas com os colegas, no entanto, mesmo sabendo das 

dificuldades que tinham no que toca ao futebol, quiseram participar e quiseram 

vivenciar uma experiência diferente. Quando nos deslocamos para os 

balneários, a excitação era enorme, estavam desejosas por jogar! Contudo, 

quando viram que as adversárias eram muito mais organizadas que nós, ficaram 

um pouco receosas. Típico de quem está num contexto diferente, picos altos de 

intensidade cardíaca e motivacional.  

 Relativamente aos resultados, nós fomos, claramente, inferiores e 

perdemos os três jogos. No entanto, em defesa das alunas, jogamos contra uma 

equipa que tinha alunas federadas, o que tornou a nossa missão ainda mais 

difícil. 

 Mas, será que os resultados interessaram assim tanto? No primeiro jogo, 

quando as expectativas ainda eram de ganhar o torneio, sim. Contudo, com o 

desenrolar do torneio, as alunas começaram a encarar o torneio de uma forma 

diferente. Começaram a vivê-lo intensamente, não apenas pelo jogo, mas pelas 

relações criadas e pelos momentos vividos. Quando reparamos que as nossas 

alunas ficam extremamente felizes só pelo simples facto de estarem juntas a 

praticar desporto num local diferente com bastantes atletas federadas e não 

federadas, o nosso dever está cumprido.  

 Depois desta verdadeira Festa do Futebol Feminino, acho que a escola e 

as professoras que me acompanharam neste torneio perceberam que este tipo 

de atividades faz falta aos alunos. Se este ano foi a primeira participação e 

conseguimos formar uma equipa muito numerosa, para o ano, se a escola quiser, 

com mais organização e mais tempo, consegue proporcionar mais um dia 

fantástico às suas alunas. E o desporto é isto mesmo, proporcionar momentos, 

experiências e sensações que não encontramos em mais lado nenhum. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reflexão final
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7.1 O aluno como centro do processo 
 

No seguimento da realização deste relatório de estágio e do EP, surgiu a 

necessidade de refletir acerca do aluno e do seu posicionamento no ensino e 

nas aulas de Educação Física. Como foi possível perceber, antes da realização 

deste EP, a minha visão acerca da Educação Física e da sua abordagem era 

muito baseada em modelos de ensino centrados no professor, onde o professor 

era visto como a figura central da aula e tudo se desenrolava à volta deste. 

Contudo, após as vivências e experiências passadas na Escola Cooperante, 

influenciado, positivamente, pelos professores e, partilhando ideias com os 

alunos, percebi que a ideia tradicional do ensino teria de ser ultrapassada e, 

assim, reformular um pouco a abordagem das aulas, não só na Educação Física, 

mas também nas outras disciplinas.  

Em relação à abordagem tradicional referida anteriormente, o ensino é 

centrado no professor, onde a função do aluno é aprender através dos 

programas e matérias de ensino definidas de forma rígida, dos quais ele tem de 

adquirir conhecimentos, mesmo que a sua motivação não seja essa. Saviani 

(2001, p. 41) sugeria que o papel do professor era garantir que o conhecimento 

fosse obtido, independente do interesse e vontade do aluno. Atualmente, ainda 

existem muitas escolas a seguir essa abordagem, ainda que com algumas 

evoluções de forma a cativar e motivar o aluno. Contudo, o conhecimento deve 

ser considerado como uma construção contínua e, a função do professor, deve 

ser baseada em provocar situações de desconforto ao aluno, adequado ao seu 

desenvolvimento, para que ele, mais do que aprender determinada matéria de 

ensino, se sinta motivado e veja interesse naquilo que está a aprender. O 

objetivo não pode ser aprender “porque sim”, mas, pelo contrário, que o aluno 

aprenda por si mesmo e porque quer.  

No EP, percebi a importância de conhecer os alunos para, assim, adaptar 

as aulas às suas características. Se o ensino for direcionado de acordo com as 

características dos alunos estamos mais perto de ter mais qualidade nas aulas 

e, como foi referido anteriormente, “tocar” o aluno, fazer-lhe ver a importância 

daquilo que está a aprender e, assim, ser o próprio aluno a motivar-se para estar 
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na aula. Logo, os professores precisam de saber quem são os alunos de forma 

a entender melhor o seu perfil e as condições que favorecem ou dificultam a sua 

aprendizagem. Torna-se difícil adequar a aula, dando-lhe sentido quando não 

sabemos quem temos pela frente e quais as suas características. No entanto, o 

que ainda se tem visto, são os professores a passarem conhecimento, sem se 

importarem com a realidade e com as características dos alunos que têm pela 

frente.  

O professor, segundo Snyders (1996, p. 21), não deve abster-se de 

estudar, de se atualizar, senão não irá conseguir passar o prazer de aprender 

para seus alunos. Segundo Nóvoa (2002, p. 23), “o aprender contínuo é 

essencial, se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a 

escola, como lugar de crescimento profissional permanente”. Portanto, a 

formação do professor deve ser contínua, com uma busca incessante pelo 

conhecimento e pela inovação, sem descurar o carácter reflexivo da profissão 

que se torna essencial para uma melhor aplicação do conhecimento em função 

dos alunos e da escola. 

Concluindo, o aluno deve ser o centro do processo de aprendizagem, 

deve ser ele a procurar e construir o seu conhecimento, sempre orientado pelo 

professor, colaborando com os alunos. Assim, a “sala de aula” não pode ser um 

ambiente descontextualizado daquele ambiente onde o aluno vive. Se 

compararmos o estudo dos alunos de há 15 anos com os alunos atuais, 

percebemos que este mudou completamente. Atualmente, os alunos estudam 

com música, com computador aberto, fazem grupos no Facebook para partilhar 

ideias e esclarecer dúvidas, leem livros na internet, as explicações dos exercícios 

são, muitas vezes, elaboradas por intermédio de fotos, consultam “youtuber’s” 

na procura de explicações mais dinâmicas e contextualizadas. Sendo assim, a 

sala de aula é o único espaço em que tudo é diferente. Toda essa “hiperatividade 

tecnológica” tem de ser controlada e durante cerca de 5 horas por dia eles têm 

de ficar quietos, a ouvir o professor, sem aquilo a que estão habituados. Como 

tal, surge a necessidade de atrair os alunos para estar na sala de aula, para que 

o ensino e a aprendizagem sejam vistos como algo essencial, prazeroso e 

importante. Para isso, é crucial que o aluno se sinta importante no processo e, é 
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urgente colocá-lo numa posição diferente daquela em que está colocado, é 

necessário que se coloque o aluno no centro do processo para que, tal como a 

sociedade, este também evolua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Passagem na meta 
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8.1 Considerações finais 
 

 Ao longo deste ano letivo, foram muitas as experiências e vivências numa 

escola real, no papel de professor. Através deste relatório final, procurei refletir 

de uma forma construtiva e crítica acerca dos acontecimentos marcantes neste 

EP, que foi o meu primeiro ano como professor e o início de mais uma grande 

maratona. Com ele, culminou uma fase da minha formação académica, no 

entanto, não devemos ver isso como uma estagnação do processo de 

aprendizagem. Devemos encarar este “fim” como o início de uma nova 

maratona, em que o objetivo será continuar a evoluir, num continuum em que a 

aprendizagem e a evolução andam de “mãos dadas” ao longo da vida dos 

professores. 

 Olhando as experiências vivenciadas ao longo do estágio profissional, 

creio que consegui retirar algo de positivo em todas elas enquanto futuro 

docente, não só pelas competências adquiridas, mas também pela forma como 

procurei ultrapassar as dificuldades que fui encontrando. Todavia, é crucial 

realçar a importância da capacidade reflexiva que, como referem Fontana e 

Fávero (2013), faz com que o professor, não conheça apenas a sua prática, mas 

passe também a conhecer-se melhor a si mesmo. Tal como defende Bento 

(2003, p.175), “sem uma reflexão posterior acerca das aulas, sem uma avaliação 

crítica do próprio trabalho, verifica-se imediatamente um retrocesso dos 

resultados em todos os aspetos do ensino: da aprendizagem, da docência, da 

sua planificação, preparação e realização”. Neste sentido, a reflexão da prática 

e das minhas ações incrementou a qualidade das aulas e, consequentemente, 

resultou na minha evolução enquanto professor, assumindo, assim, uma grande 

importância no meu processo de formação. 

 Durante este EP, ficou também percetível que o professor não detém o 

conhecimento absoluto. Para além disso, o professor não pode ser apenas um 

conhecedor da matéria de ensino e aquele que apenas a debita. Para contrariar 

um processo que coloca o professor no centro do processo, consideramos que 

uma boa estratégia para a aprendizagem dos alunos e para a nossa própria 

aprendizagem, era sair da nossa zona de conforto e motivar os alunos a fazer 

algo diferente. Como tal, colocar o aluno no centro do processo foi uma 
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prioridade. Esta abordagem assumiu uma elevada importância, pois como 

referem Mesquita e Graça (2016), este posicionamento é favorável à 

aprendizagem, porque estão diretamente relacionadas com o empenhamento 

dos alunos nas tarefas, algo que advém da responsabilização que lhes é 

atribuída. Esta opção beneficiou, claramente, os alunos, visto que na perceção 

deles, aprenderam e divertiram-se mais.  

 Em suma, aquilo que poderia ter sido um “sprint”, pela ideia de rapidez 

com que passou este EP, foi, acima de tudo, uma maratona. Maratona de 

conhecimentos, aprendizagens e lições que me ajudaram a evoluir na profissão 

docente e que me tornaram melhor professor. Para além disso, como em todas 

as maratonas, o espírito de sacrifício e de trabalho foram cruciais ao longo desta 

experiência, tornando este ano gratificante. 
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Guião da 
Entrevista 

(UD de Andebol) 
Objetivo: captar a perceção dos alunos acerca das experiências tidas nas aulas de Educação 

Física de Andebol ao nível da motivação, autonomia, responsabilidade, colaboração e 

aprendizagem sob a égide do MED 

Contextualização 

Questão Objetivo 

Como foram as experiências que tiveram nas 

aulas de Andebol? (gostaram, não gostaram? 

Houve diferenças?) 

 

Percecionar o interesse e a motivação dos 

alunos nas aulas desta modalidade. 

O que é que mais gostaram e o que é que 

gostaram menos) Porquê? 

Quais são as principais diferenças que 

notaram nas aulas de andebol do 1º e 2º 

períodos? 

 

Saber se os alunos gostam ou não da 

modalidade, o que gostam e não gostam. 

Comparar entre o 1º e o 2º período. 

MED 

Questão Objetivo 

O    que    é que   acham da estrutura e 
Perceber a opinião dos alunos acerca do 

papel do aluno e do professor na estrutura 

organizativa das aulas de andebol. 

organização das aulas de andebol no 2º 

período? O que é que mais gostaram? E o 

que é que menos gostaram? Porquê? 

Qual a vossa opinião acerca das competições 

realizadas entre equipas (ao nível da 

motivação e do empenho)? Este ambiente 

competitivo ajudou a melhorar o vosso 

desempenho ou, pelo contrário, piorou? 

 
Percecionar o efeito das competições sobre o 

empenho e motivação dos alunos, bem como 

o nível da aprendizagem. 

Como é que interpretam a autonomia e 

responsabilidade que vos foi dada nas aulas? 

O que acham da função que 

desempenharam? Qual(ais) é que gostavam 

de experimentar? 

Percecionar a opinião dos alunos 

relativamente à autonomia que tiveram na 

aula (situações de aprendizagem, funções de 

capitão, treinador, preparador físico, árbitro, 

jornalista, estatístico). 

 

Qual a vossa opinião acerca da dinâmica do 

trabalho em grupo? 

Perceber se o trabalho em grupo funcionou 

como elemento de envolvimento afetivo e 

social, contribuindo para o estabelecimento 

de relações de entreajuda, cooperação e 

espírito de grupo durante as aulas. 

Apreciação Global e Sugestões 

Questão Objetivo 

Na vossa opinião, o que é que pode ser  

melhorado nas aulas para estarem mais Perceber que melhorias podem ser 

motivados e empenhados? (o que é que implementadas de modo a potenciar a 

gostavam de fazer nas aulas e em que aprendizagem dos alunos. 

estrutura organizativa)  

 
Têm alguma dúvida ou sugestão? 

Perceber se persistem dúvidas sobre a 

entrevista/processo e aceitar sugestões de 

melhoria. 

 


