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Resumo 

A prática de ensino supervisionada, inserida no plano de estudos do 2º ano do 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, representa o culminar de toda 

a formação académica universitária, onde, pela primeira vez, o estudante é 

confrontado com a realidade escolar. É neste confronto que todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, quer na Faculdade quer no clube 

enquanto treinadora e atleta, vão ser postos à prova. Estes conhecimentos vão 

ganhar sentido quando colocados em prática. O relatório de estágio é o espelho 

do trajeto percorrido ao longo do ano letivo, procurando descrever de forma 

fidedigna o processo de evolução de uma estudante-estagiária para professora 

de Educação Física. Este documento encontra-se organizado em cinco 

capítulos: (1) a “Introdução”, onde é enunciado o propósito e o objetivo deste 

documento; (2) a “Dimensão Pessoal”, onde é revelado um pouco sobre a minha 

história de vida e as vivências que me influenciaram a enveredar por esta área, 

as expectativas iniciais e o entendimento sobre o estágio; (3) o “Enquadramento 

da Prática Profissional”, onde é enquadrada a escola e a Educação Física na 

atualidade, mencionado o papel do professor e do professor de Educação Física, 

retratado o Estágio Profissional a nível legal e institucional, e ainda realizada 

uma análise do contexto onde decorreu o meu Estágio Profissional; (4) a 

“Realização da Prática Profissional”, abrange 3 áreas, nomeadamente a 

“Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem” (área 1), a “Participação na 

Escola e Relação com a Comunidade” (área 2) e o “Desenvolvimento 

Profissional” (área 3). Na área 3 está inserido o estudo de investigação sobre “A 

implementação da Aprendizagem Cooperativa e das Novas Tecnologias nas 

aulas de Educação Física: Efeito nas Relações Sociais, Perceção de 

Competência e Autonomia dos Alunos numa Unidade Didática de Expressão 

Corporal e Aeróbica”. Finalmente nas (5) “Conclusões e Perspetivas Futuras”, é 

realizada uma reflexão acerca desta experiência e ainda são apresentadas as 

perspetivas para o futuro.   

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissional, Educação Física, Ensino-

Aprendizagem, Modelos de Ensino, Novas Tecnologias. 



XVIII 
 

 



XIX 
 

Abstract 

 

Supervised teaching, which takes place in the 2nd year of the Master of Teaching 

and Teacher Education Program in Physical Education, at the Faculty of Sport, 

University of Porto, represents the last step of all academic university learning, 

where, for the first time, the student faces the educational reality. Here all 

knowledge learned during the several years, both at University and at the club as 

coach and athlete, are going to be tested. These knowledges are going to be 

more meaningful when they become into practice. This training report is the mirror 

of all what was done during this school year, where I try to portray in a truthful 

way the developing process of a trainee student to become a teacher of Physical 

Education. This report is organized in five chapters: (1) the “Introduction”, where 

the purpose and objective of  this document is described; (2) the “Personal 

Dimension”, where some of my life history and experiences which influenced me 

to choose this area of study are shown, my first expectancies and perception 

about the training; (3) the “Framework of Professional Practice”, where the school 

and Physical Education are portrayed these days, referring to the teacher’s and 

Physical Education teacher’s role, the Professional Training is described, both 

legally and institutionally, and finally an analysis of the context where my 

professional training took place; (4) the “Fulfilment of Professional Practice” 

includes 3 areas, namely the “Organization and  Management of the Teaching 

and Learning” (area 1), “Participation in School and Relationship with the 

Community” (area 2) and “Professional Development” (area 3). Area 3 is about 

the study of the research about “The implementation of Cooperative Learning and 

Digital Technologies in Physical Education lessons: the impact in Relatedness, 

Students’ Perception of the Competence and Autonomy in a unit of Body 

Expression and Aerobic”. Finally, (5) in the “Conclusions and Future 

Perspectives” a reflection on this experience is held and future perspectives are 

presented.  

KEYWORDS: Practicum, Physical Education, Teaching-Learning, Teaching 

Models, New Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento – Relatório de Estágio – foi elaborado no âmbito da 

unidade curricular de Estágio Profissional (EP) do 2º ciclo de estudos 

conducentes ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). Este documento encontra-se escrito na primeira pessoa, assumindo-

-se como uma narrativa das minhas expectativas, obstáculos, aprendizagens, 

experiências e vivências ocorridas em contexto real de ensino.  O EP é um ano 

bastante rico que possibilita o primeiro contacto com a prática profissional, ou 

seja, com o contexto real de ensino enquanto professores. Este ano marca o 

início da função docente e, ao mesmo tempo, o fim do ciclo de estudante.  Nesse 

sentido, existe uma dicotomia entre ser professor e ser aluno. Assim, ao longo 

deste ano presenciei um leque de experiências que me permitiram passar de 

estudante de Educação Física (EF), para Estudante-Estagiário (EE) e, por fim, 

para docente de EF.   

A prática de ensino supervisionada decorreu numa escola cooperante, situada 

no concelho de Guimarães, com um núcleo de estágio (NE) constituído por mais 

três colegas, que em harmonia com a professora cooperante (PC) da escola e 

com o professor orientador (PO) da faculdade, procuraram constituir-se 

enquanto comunidades de prática. Segundo Wenger (1998), nas comunidades 

de prática as pessoas colaboram reflexivamente, partilham conhecimentos, 

experiências e soluções para problemas relacionados com as suas práticas, 

aprendendo umas com as outras, ampliando assim os seus reportórios. Sem 

dúvida, foi possível vivenciar todo o ambiente descrito acima durante este ano, 

tendo criado uma ligação muito forte com todos os elementos do NE. 

Ao longo deste ano tive a oportunidade de lecionar uma turma de 10º ano do 

curso de ciências socioeconómicas (turma residente) e uma turma de 6º ano 

juntamente com os meus colegas do NE (turma partilhada). O EP não se 

restringe apenas à lecionação de aulas e, por isso, ao longo do ano participei em 

várias reuniões (de conselho de turma e de Encarregados de Educação), auxiliei 

a PC na direção de turma e organizei e dinamizei várias atividades na escola.  
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No sentido de retratar as experiências vivenciadas ao longo do ano de EP, o 

presente documento encontra-se dividido em cinco capítulos, desde a Introdução 

às Conclusões e Perspetivas Futuras, passando pela Dimensão Pessoal, 

Enquadramento da Prática Profissional e Realização da Prática Profissional. Na 

Introdução encontra-se o propósito e o objetivo deste documento. O segundo 

capítulo diz respeito à Dimensão Pessoal, revelando um pouco sobre a minha 

história de vida e as minhas vivências – o que me influenciou a optar por esta 

área. Completo ainda este capítulo com as expectativas iniciais vs. o confronto 

com a realidade experienciada e o entendimento sobre o EP. O Enquadramento 

da Prática Profissional faz parte do terceiro capítulo. Neste é enquadrada a 

escola e a EF na atualidade, mencionado o papel do professor e do professor de 

EF, retratado o EP a nível legal e institucional, e ainda realizada uma análise do 

contexto onde decorreu o meu EP, descrevendo a escola Secundária Francisco 

de Holanda. Para além disso, também destaco a PC e o PO, os colegas de NE 

e descrevo as minhas turmas – residente e partilhada. O quarto capítulo é 

relativo à Realização da Prática Profissional, abrangendo a área 1, “Organização 

e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” – estão presentes os subtemas da 

conceção e do planeamento e da realização do ensino –, a área 2, “Participação 

na Escola e Relação com a Comunidade” – faço alusão ao papel do professor 

fora do espaço de aula, referindo o modo como a minha participação e 

envolvimento nas diferentes atividades escolares foram importantes para a 

minha integração na escola e junto da comunidade escolar – e a área 3, 

“Desenvolvimento Profissional” – destaco o meu estudo de investigação, sobre 

“A implementação da Aprendizagem Cooperativa e das Novas Tecnologias nas 

aulas de Educação Física: Efeito nas Relações Sociais, Perceção de 

Competência e Autonomia dos Alunos numa Unidade Didática de Expressão 

Corporal”. A elaboração deste estudo teve como principal objetivo examinar o 

efeito do uso da AC ligado às novas tecnologias na motivação dos alunos, 

nomeadamente em relação à sua perceção de competência, autonomia e 

relacionamento. 

No quinto capítulo, Conclusões e Perspetivas Futuras, é realizada uma 

retrospetiva acerca desta experiência (EP), bem como são apresentadas as 

minhas expectativas e perspetivas para o futuro. 
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Este documento reflete todo o percurso por mim vivenciado nesta última etapa 

da minha formação. Concluo com o refrão da música “Com medo de Voar” dos 

Classificados que retrata o pensamento que não devemos adotar: “Às vezes eu 

não salto com medo de voar, às vezes eu não sonho com medo de acordar, às 

vezes eu não canto com medo de me ouvir”. Foi exatamente o pensamento 

contrário ao descrito que me permitiu concretizar o meu sonho – Ser Professora, 

pois eu salto, sonho e canto. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL  

2.1 O meu ADN 

O desenvolvimento profissional dos professores contribui para o 

desenvolvimento das suas competências profissionais (Marcelo García, 2009). 

Estas podem ser influenciadas pela escola, pela disponibilidade para aprender e 

ensinar e pela identidade pessoal - crenças, valores e experiências passadas 

(Marcelo García, 2009). Dubar (cit. por Gomes et al., 2014) afirma que para 

entender como os estudantes constroem a sua identidade profissional, implica 

perceber que se trata de um processo de construção que é, essencialmente, 

influenciado pelas constantes socializações vividas ao longo da vida. Ou seja, 

este processo tem início antes da formação superior, com a socialização 

antecipatória. Segundo Gomes et al. (2014, p. 169), este processo é marcado 

pela natureza pessoal e social de cada indivíduo, “refletindo claramente o caráter 

interativo e multidirecional da socialização”. Nesse sentido, nesta dimensão 

pessoal, pretendo fazer referência à pessoa que sou, à minha individualidade, 

com o propósito de dar a conhecer as minhas características e as minhas 

vivências, isto é, tudo aquilo que me moldou enquanto estudante estagiária. 

Tenciono explicar, sobretudo, como é que tudo isto plasmou a minha identidade 

profissional e a minha forma de pensar e agir o ensino. Passo assim, a 

apresentar-me:  

Chamo-me Eduarda Salgado Oliveira e nasci a 6 de fevereiro de 1996. Nasci e 

vivo no “Berço de Portugal”, mais concretamente em Guimarães. Atualmente, 

vivo com os meus pais e com o meu irmão gémeo. Os grandes responsáveis 

pelo gosto que tenho pelo desporto, sem dúvida, foram e são os meus pais. São 

os dois professores de Educação Física e sempre me incentivaram para a prática 

desportiva. Desde que me lembro sempre pratiquei desporto e as minhas 

maiores e melhores recordações estão associadas a este.   

Tive a felicidade e o privilégio de ter uma infância “normal”, porém já algo distante 

e, por vezes, até um pouco estranha às crianças de hoje. O desenvolvimento 

motor na infância caracteriza-se pela aquisição de um conjunto de habilidades 

motoras, que possibilita que a criança tenha domínio de diferentes posturas 
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(estáticas e dinâmicas), consiga locomover-se através de várias formas (andar, 

correr, saltar, etc.) e permite-lhe manipular variados objetos e instrumentos 

(receber uma bola, lançar uma  pedra, chutar, etc.) (Santos et al., 2004). Durante 

a minha infância fui sujeita a uma diversidade de estímulos que me permitiram 

desenvolver as minhas habilidades motoras e me tornaram mais apta para a 

prática desportiva. Lembro-me perfeitamente que a cozinha da minha casa 

estava sempre cheia de bolas, raquetes, até um escorrega teve lá dentro. Eu e 

o meu irmão jogávamos futebol 1x1 dentro da cozinha, jogávamos aos remates, 

hóquei (apenas era preciso um stick e uma bola), bowling, etc. Foi agarrada aos 

balcões da cozinha que aprendi a andar de patins em linha sozinha. Quando 

estava bom tempo jogávamos futebol no jardim, badminton (tantos volantes 

foram parar ao telhado), voleibol (o baloiço servia de rede) e fazíamos corridas 

de skate (descíamos a rampa de casa sentados no skate) e trotinetes. Eram 

poucos os momentos em que estava sentada em frente à televisão. Como eu e 

o meu irmão estávamos sempre juntos, em casa nunca havia tempos mortos, 

brincávamos muito um com o outro.  

Na escola, os intervalos eram sempre uma correria, eram aproveitados ao 

máximo. Todos os intervalos jogávamos futebol contra uma turma rival e as 

raparigas faziam sempre parte da claque. No entanto, eu gostava era de jogar 

futebol, à apanhada e às escondidas com os rapazes. Nunca tive problemas em 

ser a única rapariga no meio deles, a “maria-rapaz” lá da escola, porque era a 

jogar que eu me sentia feliz. 

O meu irmão: porto seguro 

Como referi acima, tenho um irmão gémeo e ao contrário da maioria das pessoas 

tive uma pessoa que nunca saiu do meu lado até entrarmos na faculdade. 

Passámos juntos por todas as etapas, desde o infantário, passando pela escola 

primária, o ciclo e o secundário. Somos muito chegados, talvez devido a 

estarmos em todos os momentos das nossas vidas sempre juntos: vivemos na 

mesma casa, passamos férias juntos, na escola pertencíamos à mesma turma, 

temos muitos amigos em comum, etc. Senti a necessidade de falar sobre ele 

porque este faz parte do meu ADN, esteve presente em todos os momentos que 

vivi até agora e que me trouxeram até onde estou hoje. Ao falar sobre o meu 

irmão consigo desvendar um pouco sobre a minha personalidade. É a pessoa 
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mais carinhosa, mais divertida, mais amiga que conheço. Ele é o meu melhor 

amigo, conheço-o como a palma da minha mão. Somos muito próximos, é o meu 

confidente, falamos de tudo e de nada, literalmente nada, coisas que não fazem 

sentido nenhum. Sempre nos protegemos um ao outro. Quando eramos mais 

novos eu era, e continuo a ser, um pouco tímida, e quando enfrentávamos novas 

situações, (entrada no infantário, na escola primária…) ele estava sempre 

preocupado com o meu bem-estar, apenas ia brincar com os outros meninos 

quando via que eu estava integrada. Contudo, eu também tomava conta do meu 

irmão, sou bastante leal e preocupada com os meus amigos e prova disso, é que 

uma altura no infantário fui em defesa do meu irmão, empurrando um menino 

que caiu mal e teve de ser assistido no hospital. Agora que olho para trás penso 

que o que fiz foi insensato, mas a verdade é que defendo sempre as pessoas de 

quem gosto. Apesar de ser muito nova quando este episódio ocorreu, confesso 

que a partir desse momento percebi que tinha de ser mais ponderada e pensar 

antes de agir, dado que existem outras formas de resolver conflitos. Foi algo que 

levei para as minhas aulas e tentei incutir aos meus alunos, uma vez que, por 

vezes, estes tinham atitudes menos corretas para com os outros. Para terminar, 

tenho de agradecer ao meu irmão o facto de me ter sempre incitado e desafiado 

a praticar desporto, sendo um dos impulsionadores pelo meu gosto por esta 

área.  

A importância do desporto na minha vida  

O meu percurso desportivo passou pela natação e pelo voleibol. Aos três anos 

entrei para a natação. Inicialmente, era apenas uma “brincadeira”, no entanto, 

há medida que os anos foram passando comecei a participar nas competições 

organizadas pelo clube na altura do Natal, da Páscoa…. Gostava de participar 

nessas competições porque dava-me prazer sentir a adrenalina nos momentos 

antes de entrar na água. A técnica que nadava melhor era crawl. Lembro-me 

perfeitamente que dois dias antes de uma competição o professor estava a 

escalonar os alunos para as provas e colocou-me a nadar bruços. “Bati o pé” e 

disse-lhe que não nadava bruços, que só participava na competição se fosse 

nadar crawl, tendo ganho a medalha de ouro nessa prova. No dia seguinte, tive 

aula de natação e toda contente e cheia de confiança, fui ter com o professor 

dizendo-lhe que eu tinha razão ao querer competir na prova de crawl pois tinha 
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alcançado um bom resultado. Confesso que não tenho um feitio fácil, sou um 

pouco teimosa, e quando tenho confiança com as pessoas, não tenho medo em 

exprimir aquilo que sinto e luto por aquilo que acredito.   

Andei na natação até aos nove anos. A partir desta altura queriam que 

enveredasse pela competição e como não era a minha paixão, abandonei e 

inscrevi-me no voleibol do Vitória Sport Clube. Joguei voleibol durante treze 

anos, tendo sido os melhores anos da minha vida. Fiz muitas amizades, aprendi 

valores essenciais como o espírito de equipa, a cooperação, a entreajuda, a 

superação, o respeito (todos os valores inerentes ao deporto), fui vice-campeã 

nacional, estive sempre presente em todas as fases finais do campeonato 

nacional em todos os escalões de formação (as oito melhores equipas), conheci 

treinadores incríveis, etc. Como referi anteriormente, existem valores que são 

intrínsecos ao desporto. Considero esses valores essenciais para o sucesso na 

vida pessoal e social, dado que vivemos em comunidade. Assim, tentei sempre 

incutir a importância de tudo isto aos meus alunos. Para além do desporto me 

ter transmitido vários valores, ensinou-me a trabalhar em equipa, sendo uma 

capacidade de extrema importância nos dias de hoje. Nesse sentido, ao longo 

de todas as aulas trabalhei sempre por equipas, dado que é fundamental que as 

gerações vindouras saibam partilhar ideias e aceitar as opiniões dos outros. 

Tenho muito orgulho em dizer que durante muitos anos fui a capitã da minha 

equipa. Isso significa que as minhas colegas e os meus treinadores acreditavam 

em mim (na minha competência e nos meus valores) e me viam como um 

exemplo a seguir. Na época de 2008/2009 e 2013/2014 fui considerada a melhor 

atleta do ano de infantis e juniores respetivamente (recebi um troféu). Estes 

momentos foram marcantes, pois vi o meu esforço e dedicação serem 

reconhecidos. Atendendo ao que foi descrito, identifico-me com o Modelo de 

Educação Desportiva (MED), uma vez que é um modelo centrado no aluno e 

defende que estes devem ter experiências desportivas autênticas (Graça & 

Mesquita, 2007).  

No meu primeiro ano de júnior já jogava por sénior e, por isso, a partir desse 

momento aumentaram o número de treinos semanais e o fim de semana deixou 

de existir, visto que tinha jogos aos sábados e aos domingos. Tenho muito que 

agradecer aos meus pais por me terem apoiado e proporcionado jogar estes 
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anos todos, por serem os meus “motoristas”, pois levavam-me para todo o lado, 

pelos fins de semana alterados para me acompanharem aos jogos, pelos 

jantares fora de horas, etc.  

FADEUP: o percorrer de um sonho 

No décimo segundo ano chegou a altura de escolher o que queria fazer no futuro. 

Tendo em conta tudo o que acima referi, não foi surpresa nenhuma que a minha 

escolha tenha recaído sobre uma universidade de desporto. A minha primeira 

opção foi a FADEUP, visto que todas as informações que recolhi referiam que 

era a melhor faculdade do país. Era aqui que iria conseguir atingir os meus 

objetivos, saber tudo o que rodeava o desporto. Outro motivo de escolher esta 

faculdade deveu-se ao facto de os meus pais também terem tirado o curso nesta 

instituição, na altura denominada FCDEF. 

Para entrar na melhor faculdade do país tive de realizar pré-requisitos. Com o 

aproximar dos dias da realização das provas foi-se apoderando dentro de mim 

um nervoso miudinho, pois sabia que aquelas provas iriam decidir o meu futuro. 

Nos dias de realização das provas o nervosismo instalou-se em mim momentos 

antes de entrar em ação. Sou atleta e recordo-me perfeitamente que a sensação 

que senti era a mesma que existe momentos antes de se começar um jogo. O 

nervosismo, a ansiedade, as pernas a tremer, bem como o medo, apoderam-se 

de nós quando temos consciência que estamos perante momentos importantes. 

De facto, este conjunto de fatores denominados “stresses” costumam aparecer 

em situações de pressão, de tensão, de responsabilidade ou quando não nos 

sentimos completamente à-vontade. É importante sabermos lidar com todas 

estas emoções porque ao longo da nossa vida vamos ser postos à prova e só 

os mais “fortes” serão capazes de resistir.  

Quando entrei para a faculdade ainda não tinha ideia sobre o que iria prosseguir. 

Naquele momento chegava-me a certeza de que tinha de ser algo relacionado 

com o desporto. Após entrar na FADEUP, a minha motivação aumentou, fui logo 

absorvida por todo aquele ambiente que desde cedo vivi na faculdade, os amigos 

fantásticos e os professores extraordinários e inspiradores de vida. A esta 

instituição agradeço não só pelos conhecimentos fornecidos, mas também pelos 

problemas originados, pelas adversidades e dificuldades impostas, aspetos que 
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me proporcionaram, para além de uma formação superior, social e desportiva, 

uma abertura de mentalidade e crescer como pessoa. 

Através da Faculdade tive a oportunidade de tirar o curso de treinadora de 

voleibol. Para além das questões relacionadas com o voleibol foram abordados 

vários temas como o erro, a emissão de feedback, a instrução, a tipologia das 

tarefas, as vantagens do recurso ao vídeo, a necessidade do treinador saber 

equilibrar a exigência e a austeridade com a amizade e a brincadeira, etc. A 

verdade é que todos estes ensinamentos foram importantes para a minha 

formação. No entanto, a temática que mais me marcou esteve relacionada com 

as conceções de treino, dado que convivi sempre com a perspetiva autocrática. 

Tive a oportunidade de contactar com novas conceções de treino, 

nomeadamente, perspetivas construtivistas, em que se coloca o atleta no centro 

- ensino de pares, accountability pedagógica. Apesar de não concordar com a 

aplicação das mesmas no treino, com exceção dos escalões mais novos (minis 

A, B e infantis – voleibol), ter noção destas estratégias foi uma mais valia, dado 

que adquiri novas competências e conhecimentos. No entanto, considero que no 

ensino estas conceções devem ser aplicadas, o professor não deve ser 

autoritário e deve dar espaço para que os alunos possam construir, edificar e 

monitorizar as próprias aprendizagens. Para além disso, é fundamental 

contextualizar a tarefa, uma vez que os atletas/alunos necessitam de perceber o 

porquê da realização da mesma.  

Este é o primeiro ano em que deixei de jogar e me dediquei exclusivamente a 

ser treinadora. Decidi investir na outra parte do jogo, pois tenho consciência que 

o meu futuro passa por aí. No fim da época passada foi-me dada a oportunidade 

de continuar a jogar ou ser adjunta de um dos considerados melhores 

treinadores a nível nacional. Assim, atualmente, tenho o grau II e sou treinadora 

adjunta da equipa de juvenis e juniores do Vitória Sport Clube. Dou treinos todos 

os dias das 19h00 às 23h00 e tenho jogos aos sábados e domingos. Tenho 

consciência que este ano vai ser muito difícil e exaustivo, visto que é o ano de 

estágio e estou muito sobrecarregada no clube. Contudo, tenho a certeza que 

vai ser um ano de muitas aprendizagens quer na escola, quer no clube.  
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2.2 O Estágio Profissional: Expectativas vs. Realidade  

Ao longo da licenciatura foi crescendo dentro de mim o “bichinho” do ensino. 

Falei várias vezes sobre este assunto com os meus pais e com os meus colegas 

de curso e amigos. Apesar de todos me apoiarem nesta escolha têm consciência 

que a carreira docente já viu melhores dias. Atualmente, comparo este sonho a 

um amor platónico. Sou uma pessoa realista e tenho consciência que ser 

professora numa escola, nos dias de hoje, é praticamente impossível. Contudo, 

acredito que devemos lutar por aquilo que gostamos, nunca devemos desistir 

dos nossos sonhos e devemos sempre arranjar alternativas para os 

conseguirmos concretizar. A motivação intrínseca envolve o sentimento de um 

gosto ou vocação, a procura de uma realização pessoal e até mesmo o 

cumprimento de um ideal de serviço (Nascimento, 2007). Por isso, quando 

chegou a altura de tomar uma decisão optei por enveredar pelo Ensino. Assim 

sendo, este ano iniciei a última etapa da minha formação inicial – o estágio. 

Sempre tive o desejo de chegar a este passo académico, pois é o culminar de 

quatro anos de investimentos, sacrifícios, aprendizagens…. Esta foi uma etapa 

em que pude pôr à prova o que sei, o que aprendi, mas foi, sobretudo, uma fase 

em que adquiri muito conhecimento e em que tentei absorver tudo aquilo que me 

transmitiram. 

Receios e inseguranças  

Os dias que antecederam o início desta nova experiência foram um pouco 

assustadores, pois trabalhei tanto para chegar a este momento que tive receio 

de não ser aquilo que esperava. E se não gostar de lecionar? E se tiver uma má 

experiência? De acordo com Souza (2009), o início da carreira docente é um 

período de descoberta e sobrevivência muito importante que pode determinar o 

seu futuro e a sua relação com o trabalho. Outro aspeto que me deixou um pouco 

relutante foi a pouca diferença de idades que existia entre mim e os alunos, uma 

vez que realizei estágio numa escola secundária (turma residente). Ainda há 

pouco tempo era aluna e na escola vou desempenhar um outro papel, o de 

professora. Pela primeira vez vou estar do outro lado da ação. E se os alunos 

não me virem como tal? E se não me respeitarem? Souza (2009) defende que 

os professores iniciantes estão entre duas identidades, o de ser aluno e de 

assumir-se como professor. A verdade, é que de um momento para o outro 
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deixamos de ser apenas estudantes e passamos a ter uma responsabilidade 

profissional. Se por um lado, na escola somos a autoridade máxima, por outro, 

também somos alunos, pois estamos a aprender a profissão. Nesse sentido, é 

normal que antes de iniciar esta nova caminhada tivessem surgido várias 

dúvidas, no entanto, assim que contactei com a minha turma senti que todos os 

receios iniciais eram irracionais. Percebi que todas as interrogações referidas 

anteriormente eram uma forma de me proteger e não elevar as minhas 

expectativas. A verdade é que se escolhi esta profissão é porque gosto do que 

faço e, por isso, no momento em que entrei na sala de aula e interagi com a 

turma todos as angústias desapareceram, tal como consta na reflexão que se 

segue: 

“Hoje conheci pela primeira vez os alunos do 10 CSE3. Ao início estava um pouco 

nervosa, pois era a primeira vez que iria ter contacto com os alunos e, considero ser 

muito importante criar uma boa primeira impressão. No entanto, com o desenrolar 

da aula fui ganhando mais confiança e sentindo-me mais à-vontade.” (RA - aula 1 e 

2 – 18 de setembro, 2018) 

Um mundo novo a descobrir   

Relativamente às minhas expectativas, estas passavam por poder experienciar 

ao máximo todos os aspetos que fazem parte da vida de um professor, desde da 

lecionação até aos aspetos mais burocráticos inerentes à profissão. Outra 

expectativa relativamente ao EP era saber se iria conseguir colocar em prática 

toda a bagagem que fui adquirindo ao longo dos anos e, principalmente, ao longo 

do último ano (1º ano de mestrado) no que concerne à construção de 

documentos oficiais, como por exemplo, unidades didáticas, planos de aula, 

grelhas de avaliação, etc. Esperava conseguir ter a capacidade de controlar uma 

turma, assim como os seus problemas; gerir o material disponível e o espaço de 

aula; ser capaz de cumprir o planeamento, mas, acima de tudo, ser capaz de 

envolver os alunos nas aulas e transmitir aprendizagens significativas aos 

mesmos.  

Segundo Nóvoa (2009), é na escola e no diálogo com os outros professores que 

se aprende a profissão. Considero o tema da avaliação um assunto muito 

complexo, sobre o qual eu tinha algumas dúvidas, visto ainda ser um tema 

bastante contraditório. Avaliamos em todas as aulas ou em aulas específicas? 
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Utilizamos uma grelha ou avaliamos o aluno no geral? Temos em conta o seu 

empenho ou apenas as suas capacidades técnicas? Sinto que a faculdade não 

nos preparou muito bem para este aspeto e, só na prática, aos poucos, consegui 

compreender melhor todo o processo avaliativo, como por exemplo: quando é 

que devemos avaliar (1º aula – avaliação diagnóstica e última aula – avaliação 

sumativa, sendo que a avaliação sumativa acaba por ser uma confirmação 

daquilo que observamos ao longo de todas as aulas – avaliação formativa) e que 

tipo de grelhas devemos utilizar (uma grelha com os critérios de êxito dos 

diferentes conteúdos para a avaliação diagnóstica e sumativa e uma grelha que 

contenha o domínio socioafetivo, psicomotor e cognitivo para todas as aulas, 

sendo que do preenchimento de todos os parâmetros da grelha resulta a 

classificação final dos alunos). 

A minha escola: o regresso a casa  

“A entrada na profissão é, com efeito, uma etapa que difere das outras fases da 

carreira do professor, por ter características muito próprias, podendo as 

experiências vividas no período de inserção na carreira ser determinantes para 

o desenvolvimento profissional do professor e para a construção da sua 

identidade profissional.” (Rocha, 2013, p. 1)   

Tendo em conta esta conceção, tinha algumas expectativas no que concerne à 

minha integração na escola. Eu já conhecia a escola e alguns dos seus 

professores, nomeadamente, os professores de EF, uma vez que frequentei esta 

escola enquanto aluna. Por isso, esperava ser recebida de braços abertos e com 

bastante carinho. Contudo, confesso que foi “estranho” ser vista como colega de 

profissão, dado que muitas das interações que tinha na escola eram com antigos 

professores. Apesar de me pedirem constantemente que os tratasse pelo 

primeiro nome, era mais forte do que eu, quando me dirigia aos mesmos utilizar 

o termo Professor. A imagem que tinha do grupo de EF foi ao encontro do 

vivenciado, dado que tive a oportunidade de presenciar uma excelente relação, 

bem como uma grande amizade entre todos. Este ambiente foi estendido a nós 

(NE), tornando mais fácil a ultrapassagem dos diferentes obstáculos que fomos 

encontrando ao longo do ano, uma vez que todos os professores nos acolheram 

muito bem, se disponibilizaram para nos ajudar em tudo o que fosse necessário, 

mesmo que, por vezes, tivessem de abdicar de material ou do espaço de aula.  
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Segundo Rocha (2013), o estágio possibilita uma vivência integral da realidade 

do contexto, permitindo que o estudante estagiário conheça toda a dinâmica 

escolar e não apenas uma parte. Assim sendo, fazer parte da escola e conhecer 

a escola no seu todo, não significa apenas ter uma boa relação com os colegas 

de trabalho (professores e auxiliares da ação educativa). Pela primeira vez, iria 

conhecer a outra face da escola: participar em reuniões de professores e de 

encarregados de educação, acompanhar e perceber o papel do diretor de turma, 

organizar atividades e eventos, etc. Inicialmente, tinha algum receio sobre se iria 

ser capaz de gerir todas estas funções. No entanto, este foi mais um desafio 

proporcionado pelo estágio que consegui superar, pois ser professora é muito 

mais do que ministrar aulas, não me tendo limitado ao pavilhão ou à sala de aula; 

ser professora é partilhar conhecimentos, conduzir e acompanhar o crescimento 

dos alunos, respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um, mas também 

conhecer e reconhecer o contexto social de cada aluno e as suas necessidades; 

ser professora é superar todas as dificuldades existentes e continuar apaixonada 

por esta profissão; ser professora é fazer um compromisso com a comunidade 

escolar e contribuir para a sua construção. Acredito que consegui atingir um dos 

meus objetivos: integrar-me na escola e colaborar para o bom funcionamento da 

mesma. A minha intervenção, juntamente com a dos meus colegas do NE, foram 

marcantes para os alunos, pois contribuímos para a dinamização da escola e 

fomos reconhecidos pelos mesmos. Assim, podemos dizer que um professor tem 

de se integrar na profissão, compreender a instituição escolar e aprender com 

os colegas mais experientes (Nóvoa, 2009). 

O meu núcleo de estágio: a construção de uma nova família 

No início do ano letivo sentia-me bastante entusiasmada com a nova etapa que 

se avizinhava, pois sabia que seria um ano de muitas aprendizagens, em que 

iria poder aplicar alguns dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, mas, 

acima de tudo, iria desenvolver as minhas competências enquanto professora 

de EF. O início do estágio foi um pouco confuso e atarefado, visto que a realidade 

na escola foi muito diferente da vivida até agora. Desde que tive conhecimento 

da escola onde iria estagiar até ao início das aulas, muitos foram os assuntos 

por resolver, sobretudo no que respeita à planificação. Senti que o tempo foi 

muito curto e que para ser possível fazer tudo o que nos foi pedido pela faculdade 
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e pela escola era necessário ter começado a trabalhar em agosto. Segundo Lima 

et al. (2015, p. 50), é no início da carreira profissional que poderá ocorrer o 

“choque com a realidade”, referindo-se às dificuldades encontradas nos 

primeiros anos do exercício da profissão. Contudo, apesar de o início do ano ter 

sido um pouco atribulado e durante o ano ter sido várias vezes posta à prova, 

não senti esse “choque com a realidade”. Isto só foi possível devido à ajuda e ao 

apoio que tive por parte da minha PC e dos meus colegas de estágio. Com a 

ajuda e envolvimento do meu NE, que é constituído por mim, pela “Catarina”, 

pelo “Carlos” e pelo “Frederico” (nome das personagens da série portuguesa 

“Bando dos Quatro”, dado que nos identificávamos com esse nome, chegando 

mesmo a ser o nome da equipa dos professores nos torneios que realizávamos 

contra os alunos), tudo se tornou um pouco mais fácil. Considero que a amizade 

e o companheirismo, a troca e partilha de saberes foram aspetos muito 

importantes no decorrer deste ano e na ultrapassagem de alguns obstáculos com 

que nos fomos deparando. De acordo com Alves et al. (2006), trabalhar em 

equipa aumenta a produtividade, existe maior probabilidade de utilizar melhor os 

recursos, sermos mais criativos e eficientes na resolução de problemas, tomar 

melhores decisões, produzir produtos de melhor qualidade, contribuindo assim 

para melhorar os processos. Assim, no que diz respeito ao meu NE, senti desde 

logo uma boa energia, visto que conheço a Catarina há alguns anos, uma vez 

que fazemos parte do mesmo grupo de amigas e do mesmo grupo de trabalho 

desde o primeiro ano da licenciatura. Apesar de o Frederico ser uma cara 

familiar, por passar por ele nos corredores da faculdade, só o ano passado (1º 

ano de mestrado) tive a oportunidade de o conhecer e trabalhar com ele, 

considerando ser um bom colega, muito esforçado e sempre pronto a ajudar. O 

Carlos era o único colega que não conhecia. Apesar de ter realizado o primeiro 

ano de mestrado na FADEUP, não era da minha turma e nunca me relacionei 

com ele noutras situações. Perante isto, tinha boas expectativas sobre o meu 

NE. Fiquei satisfeita por essas expectativas se terem comprovado. Não podia ter 

pedido um grupo melhor. Somos muito unidos, o que facilitou todo o processo. 

O facto de nos apoiarmos sempre uns aos outros possibilitou concretizar com 

sucesso os vários desafios que nos foram propostos. Apesar de termos 

diferentes personalidades, todos nós conseguimos encontrar o nosso espaço e 

oferecermos o melhor de cada um ao grupo. Considero que o bom 



16 
 

relacionamento com o NE foi fundamental para o meu sucesso individual, uma 

vez que sem a sua ajuda toda esta caminhada teria sido muito mais difícil.  

Os mentores: PC e PO 

Tinha boas expectativas no que diz respeito à PC e ao PO. Estes professores 

acompanharam de perto todo o meu percurso, o que marcou, sem dúvida, o 

mesmo e a minha visão enquanto docente e enquanto educadora. Os 

professores mais experientes têm consciência da necessidade do tato 

pedagógico. Esta era uma capacidade que esperava melhorar através da 

convivência com a PC e com o PO. Segundo Nóvoa (2009), o tato pedagógico é 

a capacidade de relação e de comunicação sem a qual não se cumpre o ato de 

educar. Ao mesmo tempo também é a capacidade de incutir respeito e 

conquistar os alunos, sabendo “conduzir alguém para a outra margem” (Nóvoa, 

2009, p. 3). Em relação à PC, foi uma pessoa que se disponibilizou sempre para 

me orientar ao longo de todo este percurso. É uma pessoa bastante contagiante, 

que gosta daquilo que faz, sendo que se espelha na forma como nos orientou. 

Esteve sempre disponível para esclarecer dúvidas, aconselhar-me e apoiar-me. 

Para além disso, a professora teve sempre uma grande preocupação em 

perceber se nos estávamos a adaptar, se trabalhávamos juntos enquanto núcleo 

e quais as nossas dificuldades. Contudo, também queria receber aquilo que dava 

e, por isso, também exigia da nossa parte. Penso que essa exigência foi bastante 

importante e produtiva, uma vez que me permitiu tornar-me numa melhor 

profissional. O PO também se mostrou sempre pronto para ajudar, estando 

sempre disponível para reunir com o NE e esclarecer algumas das dúvidas 

sentidas. Para além disso, existiu sempre a preocupação em entender o que 

estávamos a fazer na escola, qual o percurso que estávamos a tomar, assim 

como as estratégias que estávamos a adotar e se estas eram eficazes ou não 

para alcançar os objetivos propostos. Não tenho dúvidas que beneficiei em ter 

sido acompanhada por dois professores edificantes neste meu novo percurso.  

Os alunos: relações humanas 

A relação com os alunos, como acima referi, foi talvez o aspeto que mais 

inquietação me provocou. Gosto de poder controlar as situações, contudo, neste 

caso, tudo estaria dependente da forma de estar dos alunos no que respeita à 

responsabilidade, ao cumprimento das regras instituídas, à cooperação 
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(interesse/ desempenho) e, sobretudo, da minha capacidade em saber lidar com 

as diferentes personalidades/ individualidades dos mesmos. O facto de ter 

lecionado uma turma de 6º ano e uma de 10º ano foi algo que me enriqueceu 

bastante enquanto professora e enquanto pessoa. Permitiu-me uma maior 

vivência de diferentes situações, visto que para além de todos os alunos serem 

diferentes, também tive a oportunidade de experienciar trabalhar com alunos de 

diferentes escalões etários. Relativamente aos alunos, as minhas maiores 

expectativas passaram pela criação de laços de afetividade. Essa relação é o 

cerne do processo pedagógico, uma vez que o processo de aprendizagem 

depende do clima estabelecido pelo professor, da relação empática com os 

alunos e da criação de elos entre o seu conhecimento e o deles (da Silva & 

Navarro, 2012). Tinha consciência que estava bem preparada para lecionar as 

aulas, uma vez que ao longo de quatro anos a faculdade me conferiu ferramentas 

nesse sentido (transmitiu-me conhecimentos sobre várias modalidades, 

apresentou-me diferentes conceções de ensino – modelos de ensino –, elucidou-

me acerca da importância da instrução e demonstração, da utilização do 

feedback, etc.) e o facto de ser treinadora e estar habituada a contactar com 

jovens deu-me uma maior à-vontade para falar para uma turma. Para além disso, 

sabia que se fosse necessário alguma coisa poderia contar sempre com a PC, 

contudo, havia uma incerteza que crescia dentro de mim e que me preocupava. 

Será que os alunos iriam gostar de mim? Penso que é importante criar um bom 

relacionamento entre o professor e os alunos, pois os laços de afetividade 

existentes entre eles permitem que o clima de aula seja mais favorável à 

aprendizagem, como evidencia a reflexão que se segue: 

“foi um momento que permitiu um contacto mais informal com os discentes que, de 

certa forma, potenciou a criação de relações entre professores-alunos, relações 

essas fundamentais para o bom desenrolar do ano letivo.” (RA – Visita ao 

Guimagym – 23 de novembro, 2018) 

Metade dos alunos da minha turma apresentavam muitas dificuldades em EF, 

contudo, essa situação não me derrubou nem desencorajou, muito pelo 

contrário, incentivou-me a encontrar soluções (trabalhar por níveis, desconstruir 

os exercícios, colocar bons alunos junto de alunos com mais dificuldades, etc.) 

para que esses alunos não desanimassem. No início do ano, tinha como objetivo 
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incentivar os  alunos a trabalharem de forma coerente e eficaz, a serem 

exigentes com eles mesmos e a formá-los não só a nível “físico”, mas também 

social. Mais do que o aperfeiçoamento físico e a adoção de estilos de vida 

saudáveis, a educação física é um projeto de educação social, cívica e educação 

intercultural, associada aos valores da fraternidade, da camaradagem, da 

convivência social, da cooperação, do respeito e da compreensão mútua e do 

combate à discriminação (Rosado, 2015).  

Em suma, criei imensas expectativas para este ano. Não tenho dúvidas que foi 

o ano mais marcante enquanto estudante, uma vez que se traduziu no culminar 

de anos de esforço, trabalho e dedicação.  

 

2.3 Entendimento do Estágio Profissional 

O EP é a última etapa do processo de formação. Freire (2001, p. 2) cita vários 

autores quando afirma que os professores aprendem a ensinar pela “observação 

de aulas” (Lortie, 1975), pelo “desempenho na sala de aula” (Munby & Russell, 

1993; Zeicnher, 1993) e pela “interação com os seus pares e orientadores” 

(Habermas, 1982). A aprendizagem através da ação instrucional surge somente 

no EP, quando são atribuídas turmas reais aos estudantes estagiários e estes 

assumem o papel de docentes (Freire, 2001). Face a este tipo de conceção, 

chegou o momento de fazer a conexão entre a teoria e a prática (de Souza 

Barros et al., 2011), uma vez que o EP é o momento em que o EE pode colocar 

em prática as suas aprendizagens. O EP é um momento de formação e reflexão 

continua. No estágio aprendemos a pensar por nós, a questionar e enfrentar 

situações para as quais não estávamos preparados. Este ensina-nos a pensar 

rápido e a adaptarmo-nos a novas situações. O estágio é o local onde 

aprendemos a interpretar a realidade escolar, relacionar conhecimentos e 

saberes, preparando o EE para o mundo profissional. Assim, o estágio não é, 

apenas, uma prática aplicada, uma verificação de teorias ou uma atividade de 

treino, mas também um momento de apreensão do real no espaço de atuação 

profissional, desenvolvendo no EE a capacidade de levantar problemas 

concretos que poderão contribuir para o repensar da profissão (de Andrade, 

2005). 
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Segundo Freire (2001, p. 3), existem três conceções de estágio profissional: i) 

“Aplicação da Teoria”, uma vez que o estágio possibilita a aquisição de 

competências pedagógicas e a aplicação eficiente do conhecimento; ii) “Prática 

Profissional”, que valoriza a dimensão “artesanal”, ou seja, o EE é visto como um 

“aprendiz”, que aprende através da prática, no desempenho do ofício, 

observando o “mestre” a realizar as aulas e aceitando as suas sugestões quando 

é observado na situação de ensinar; iii) “Emancipação Profissional”, dado que o 

estágio visa a orientação pessoal, enfatiza as relações interpessoais na sala de 

aula e valoriza o processo de desenvolvimento pessoal e cognitivo dos alunos. 

No entanto, estas conceções não são exclusivas, não existindo um início e um 

fim entre elas. Do meu ponto de vista, devemos abraçar todas as conceções, 

retirando o melhor que cada uma tem para oferecer. A profissão de professor é 

imprevisível e, por isso, é necessário que este esteja preparado para lidar com 

todo o tipo de situações e, isso, só é possível se estivermos abertos às diferentes 

formas de pensar, pois estas irão possibilitar a construção de um maior 

“background”. 

O EP é um momento na formação em que os estudantes têm a oportunidade de 

colocar em prática alguns dos fundamentos teóricos aprendidos até ao momento 

e vivenciar o quotidiano da profissão. Lima e Pimenta (2006) afirmam que o EP 

é um instrumento pedagógico que contribui para a superação da dicotomia teoria 

e prática. A superação e a procura de diferentes caminhos integram o estágio. 

Assim, o EP permite que o EE suprima as suas deficiências através da reflexão 

da sua própria prática, promovendo assim o pensamento crítico e reflexivo, 

propondo ao mesmo tempo soluções para colmatar as suas deficiências (de 

Souza Barros et al., 2011).  

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de 

aprender a fazer “algo” ou uma “ação” (Lima & Pimenta, 2006, p. 7). Sendo a 

profissão de professor também prática, é essencial podermos vivenciar a 

profissão e não cairmos de “para-quedas” na mesma. O EP é um momento 

marcante para qualquer professor, por permitir, pela primeira vez, o contacto com 

a realidade docente. No entanto, segundo a literatura, de modo geral, o início da 

carreira constitui um período marcado por crises (Souza, 2009) sendo 

necessário que o EE possa recorrer ao apoio do PC, do PO, da instituição que 
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trabalha e aos referenciais de sua formação inicial. Daí a importância do estágio, 

pois é um ano em que vamos ser aconselhados e monitorizados, vamos errar e 

ao mesmo tempo vamos corrigir esse erro através de práticas reflexivas. A 

capacidade de reflexão confere poder aos professores e proporciona 

oportunidades para o seu desenvolvimento (Oliveira & Serrazina, 2002). Ao 

longo do meu percurso na faculdade foi-me incutida a necessidade e a 

importância de refletirmos sobre o que fazemos. O registo das práticas, a 

reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são o cerne do 

aperfeiçoamento e da inovação, pois são estas as rotinas que fazem avançar a 

profissão (Nóvoa, 2009). 

O estágio é uma porta de entrada de um profissional em formação para o mundo 

do trabalho. Tendo em conta as ideias de Freire (2001, p. 2), o EP permite uma 

aproximação à prática profissional, promovendo a aquisição de um “saber” e um 

“saber-fazer”. O estágio é uma experiência decisiva na carreira do profissional, 

pois pode decidir o seu futuro e a sua relação com o trabalho. As vivências 

retiradas do estágio irão proporcionar uma experiência que condicionará a 

prática futura do profissional. Assim, um bom estágio tem o poder de enriquecer 

o currículo do EE. O EP cria condições favoráveis para a aquisição de 

aprendizagens, podendo estas proporcionar a aquisição de saberes 

profissionais, quer nas estruturas conceptuais, quer nas conceções de ensino 

(Clark & Petersom, cit. por Freire, 2001).  

Se perguntarmos a alguém sobre a altura em que andava na escola, a maioria 

das pessoas lembra-se de pelo menos um professor que o tenha marcado, 

influenciado ou inspirado. Assim, o professor é um modelo a seguir pelos alunos 

e, como tem o papel de educar as futuras gerações é importante perceber quais 

as suas crenças, os seus valores, os seus ideais, visto que estes irão influenciar 

a sua forma de lecionar. Neste sentido, é importante perceber como se 

desenvolve o conceito de identidade profissional. Segundo Garcia (2010), a 

construção da identidade profissional inicia-se durante o período de estudante 

nas escolas, contudo, consolida-se logo na formação inicial e prolonga-se 

durante todo o seu exercício profissional. A identidade profissional é um 

processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências, que 

depende tanto da pessoa como do contexto (Marcelo García, 2009). Ao longo 
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dos anos fui adquirindo vivências, saberes, conhecimentos, experiência e até 

alguns pensamentos erróneos resultantes do meu percurso enquanto estudante, 

tendo tudo isto influenciado a forma como vejo o ensino.  Segundo Nóvoa (2009, 

p. 1), é essencial passar para “dentro” da profissão e adquirir uma cultura 

profissional. Indo ao encontro das ideias do autor, é essencial que o estágio faça 

parte do processo de formação de qualquer estudante, pois, só assim, vamos 

compreender os sentidos da instituição escolar, aprender com os colegas mais 

experientes e, acima de tudo, integrarmo-nos na profissão, pois é na escola e no 

diálogo com os outros professores que se aprende a profissão (Nóvoa, 2009).  

Para terminar, de acordo com as Normas Orientadoras, o EP visa a “integração 

no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão”1 (p.3). Assim, o estágio é um momento essencial da 

vida do EE, visto que faz a ponte entre o mundo académico e o mundo 

profissional, atenuando o confronto com a realidade. Contudo, é da 

responsabilidade do EE aproveitar as oportunidades que lhe são fornecidas e 

assumir-se como o ator principal do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau 

de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

3.1 A Educação Física na Atualidade 

Para compreendermos a EF na atualidade temos de perceber em que 

circunstâncias a escola se encontra. Nesse sentido, numa primeira fase irei situar 

a escola no panorama atual. Hoje em dia, a escola é vista como um meio de 

socialização e de promoção do desenvolvimento individual (Carvalho, 2006). 

Tem uma identidade própria, tem um ADN, isto é, um conjunto de aspetos que a 

caracterizam, que permitem que esta se distinga dos outros tipos de 

organização. Segundo Carvalho (2006), a escola ilustra os valores que orientam 

a sociedade e que esta pretende transmitir, existindo uma cultura própria que 

reflete um conjunto de valores e crenças partilhadas por todos aqueles que 

interagem e integram o seu ambiente. A comunidade local assume um papel 

central na educação, uma vez que a escola é um “espelho” da sociedade. A 

educação, a cultura e a escola têm sempre como referência a comunidade e, 

portanto, não se pode dissociar de forma alguma.  

A escola é um espaço de diversidade cultural e, por isso, requer uma educação 

intercultural quanto aos conhecimentos e aos valores. Assim, torna-se 

necessário promover o respeito, a diversidade sexual, etc. Tal como afirmam 

Patrício e Hargreaves (cit. por Rosado & Mesquita, 2015b), a sociedade atual 

caminha a passos largos para um processo crescente de globalização, graças 

ao encontro entre diferentes culturas e povos, reconhecendo que também tocará 

ao sistema educativo participar neste processo de construção da sociedade. 

Assim, a EF também deve atender à formação global do Homem, do “Homem 

Intercultural”, contribuindo desta forma para que exista uma igualdade de 

oportunidades sustentada no “respeito, na diversidade e no pluralismo” 

(Mesquita & Rosado, 2015, p. 22). 

Em suma, a educação escolar constitui um dos pilares mais importantes das 

sociedades contemporâneas, sendo que a escola tem influências ideológicas, 

socias, políticas e económicas. Esta pertence a todos e influencia todos aqueles 

que estão à sua volta, seja de forma direta ou indireta. Desta forma, cabe à 

escola e aos seus docentes ajudar a que cada aluno, cada ser humano, se possa 
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desenvolver em todas as suas dimensões. Só assim será possível desenvolver 

uma escola efetivamente cultural, capaz de propiciar o sucesso educativo e de 

colaborar para a formação de uma comunidade dinâmica e apoiada na cultura 

(Raposo, 1991). 

Após ter realizado uma breve introdução sobre o panorama atual da escola, 

pretendo enquadrar a EF na atualidade. Nesse sentido, é necessário destacar 

que a Atividade Física surge desde cedo com uma enorme importância (correr, 

saltar, lançar, arremessar), que se foi desenvolvendo até aos dias de hoje sob a 

égide do Desporto e/ou na Educação Física.  

Indo ao encontro das ideias de Graça (2012), a EF é uma área de matéria inscrita 

no currículo dos mais diversos sistemas educativos à escala do planeta. No 

entanto, essa condição não se tem revelado suficiente para lhe fazer merecer o 

estatuto devido. Para essa falta de reconhecimento contribui o facto de a EF 

atravessar um período em que o currículo é dominantemente voltado para as 

questões das habilidades desportivas. A acrescentar a esta realidade, os 

movimentos são reformadores e pressionados fortemente pelo discurso da 

saúde e pela procura de legitimação por via de uma academização da EF, com 

valorização do conhecimento. 

É essencial olhar para a EF com outro olhar e outro entendimento, uma vez que 

que não é nestas condições que reside a sua verdadeira natureza e riqueza. 

Neste sentido, Bento (2012) fala-nos da EF enquanto espaço de exercitação 

desportiva e corporal, enquanto pedagogia do esforço, da ação e da vontade. 

Graça (2015), completa o raciocínio anterior afirmando a EF como meio 

potenciador da capacidade dos indivíduos em compreenderem e agirem no 

mundo, como contributo para o bem-estar, realização pessoal e melhoria da 

sociedade. Para que isto seja possível, precisamos de valorizar a nossa área. 

No entanto, a forma como o currículo tem sido elaborado não atesta a favor da 

EF. Estamos perante unidades demasiado pequenas, superficiais, sem 

sequência ou consistência, e que tendem a tornar-se demasiado monótonas e 

repetitivas, facilitando assim a desvinculação, a desconsideração e a 

marginalização (Ennis, 2000).  
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Batista (2012), alerta para o facto de caminharmos em direção a uma formação 

mais empobrecida, em que a componente educativa se desvanece no reforço 

pelas áreas que aparecem com a designação de fortes, em detrimento das 

fracas. Temos de entender o conteúdo da EF, enquanto matéria de ensino, que 

não deve ser destituída ou depreciada, mas sim protegida e valorizada. Devemos 

realçar o conteúdo da disciplina por ser algo da ordem do ócio e não do negócio, 

algo que é bom por si mesmo, algo da ordem do jogo, do lúdico, algo que pode 

ser praticado sem qualquer fim utilitário, mas que é da maior utilidade para a 

edificação humana (Graça, 2012). O autor reforça ainda que, a EF deve atender, 

não apenas à especificidade da matéria, mas também às particularidades dos 

alunos e dos contextos, das situações e circunstâncias. 

A EF não é estática, trata-se de um processo mutável, que se vai alterando 

conforme a situação, com a qual se depara, e que se deve procurar ajustar às 

necessidades e solicitações do momento. De acordo com Mesquita e Graça 

(2015), a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a modelos 

de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o ensino e treino 

do desporto. Os tempos foram mudando, bem como as mentalidades, 

principalmente as dos alunos. Antigamente a única preocupação por parte dos 

professores era a de transmitir conhecimentos teóricos (Kirk, 2010). Neste 

sentido, era inevitável recorrer ao Modelo de Instrução Direta (MID) como 

estratégia a adotar nas aulas. O MID caracteriza-se por ser um modelo centrado 

no professor, visto que é este que toma praticamente todas as decisões acerca 

do processo ensino-aprendizagem, nomeadamente, a prescrição do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem (Mesquita & Graça, 

2015). Os defensores das abordagens de ensino centradas no professor 

mencionam algumas vantagens desta abordagem, nomeadamente altos níveis 

de repetição de padrões de movimento, altas taxas de feedback por parte dos 

professores e o facto de não existir perdas de tempo em funções não 

relacionadas exclusivamente com tarefas motoras – por exemplo, 

responsabilidades gerenciais (Farias et al., 2016). Face a esta conceção, 

durante as minhas aulas, também recorri ao MID em determinados momentos. 

Dado que o aluno é o ator principal e é o foco da nossa intervenção, temos de 

saber tirar o melhor partido de todos os modelos. Destaco ainda que apesar de 
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o MID ser um modelo eficaz no ensino de conteúdos técnicos que necessitam 

de uma elevada resposta motora (como é o caso da técnica de corrida no 

atletismo ou do remate no voleibol), apresenta alguns constrangimentos no que 

respeita ao domínio cognitivo, visto ser um modelo centrado no professor. 

Atualmente, a educação é muito mais do que a transmissão de conhecimentos, 

sendo fundamental formar indivíduos críticos, conscientes e autónomos (Farias 

et al., 2016). Assim, o processo educativo transforma-se num processo social e 

cultural, onde a relação entre todos é fundamental. Hoje em dia, devemos 

centrar-nos nos alunos, nas suas características, nas suas dificuldades e 

interesses e o professor deve surgir como um indivíduo reflexivo, com 

conhecimento específico na área, capaz de potencializar o desenvolvimento 

integral de todos os alunos (Farias et al., 2016). O objetivo do professor passa 

por formar pessoas “desportivamente competente, desportivamente culta e 

desportivamente entusiasta” (Mesquita & Graça, 2015, p. 59). Com o propósito 

de promover estas situações optei por recorrer ao MED. Segundo Mesquita e 

Graça (2015), este modelo é uma alternativa válida às abordagens tradicionais, 

nomeadamente, ao currículo múltiplas atividades, uma vez que a sua visão vai 

ao encontro da valorização da dimensão humana e cultural do desporto. O MED 

adota ideias construtivistas e, por se sustentar no Modelo de Aprendizagem 

Cooperativa (AC), afasta-se do MID, visto que favorece estratégias mais 

implícitas e informais no processo ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça, 

2015). 

Concluindo, é imprescindível valorizar a EF, por se tratar da única disciplina que 

lida diretamente com o corpo, com as pessoas, gerando relações e interações. 

É o único elemento capaz de fazer vivenciar outras sensações e valores 

proporcionados pelo desporto (cooperação, trabalho em equipa, superação, 

perseverança). É, assim, uma disciplina que ensina o que é ser um ser humano, 

estando muito para além do saber fazer. 
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3.2 Ser Professor e Ser Professor de Educação Física   

“Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e 

sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem 

educadores.” (Gadotti, 2007, p. 65) 

 

Ainda tenho muito para aprender enquanto futura profissional de EF, contudo, 

baseei muito a minha ação nas minhas vivências. Ou seja, tive como referência 

a faculdade, os meus pais, o treino, antigos professores, aulas de educação 

física que frequentei ao longo de todos estes anos, livros, artigos, etc. Tudo isto, 

ajudou a formular o meu pensamento sobre como devo ser/agir enquanto 

professora, uma vez que percebi que os modelos de ensino centrados nos 

alunos estão fortemente ligados a uma maior envolvência e motivação dos 

alunos para as aulas. Para além disso, a convivência com a PC e as reflexões 

realizadas no final das aulas também foram essenciais para me descobrir na 

função de professora. A reflexão é uma parte muito importante do nosso 

crescimento enquanto pessoas e enquanto professores/educadores. Esta 

permite voltar atrás e rever acontecimentos e práticas (Oliveira & Serrazina, 

2002). As práticas reflexivas permitiram-me evoluir e alcançar sempre mais, pois 

ao refletir tive a oportunidade de corrigir erros e evitá-los – por exemplo, 

inicialmente planeava exercícios em excesso e queria que todos se realizassem, 

não atendendo, por vezes, ao ritmo dos alunos. Schön (cit. por Oliveira & 

Serrazina, 2002) afirma que é ao refletir sobre a ação que se consciencializa o 

conhecimento tácito, se procuram crenças erróneas e se reformula o 

pensamento. Nesse sentido, após refletir sobre a situação acima descrita, 

procurei delinear estratégias que colmatassem a mesma. De seguida, apresento 

um excerto que evidencia uma das estratégias utilizadas:  

Aula de Badminton - “Como no primeiro exercício todas as variantes contavam para 

a pontuação, defini que só os capitães podiam ir registar ao quadro. Esta estratégia 

funcionou muito bem, visto que não havia confusão no quadro e, ao mesmo tempo 

que o capitão apontava os resultados, também informava os seus colegas sobre 

qual a variante seguinte. Isto foi possível porque no quadro estavam apontados a 

ordem dos batimentos que os alunos tinham de efetuar. Assim, sempre que o 

capitão se dirigia ao quadro tomava conhecimento sobre o que a sua equipa tinha 

de fazer de seguida. Isto permitiu que cada equipa andasse ao seu ritmo.” (RA – 

aula 69 e 70 – 5 de fevereiro, 2019) 
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A meu ver, professor é aquele que ensina e, acima de tudo, é aquele que auxilia 

o aluno a construir a sua própria aprendizagem. É um pedagogo, dado que tem 

de ter conhecimentos (conteúdos) e saber operacionalizá-los, pois ninguém 

pode ensinar o que não sabe. Um bom professor de EF deve saber ajustar os 

seus conhecimentos às circunstâncias (idade dos alunos, material disponível, 

etc.), ir ao encontro das necessidades dos alunos, estimular o gosto pela prática 

da atividade física e por um estilo de vida mais saudável, transmitir valores que 

os alunos irão levar e aplicar na sua vida e, sobretudo, promover aprendizagens 

significativas. De acordo com Rink (cit. por Mesquita & Graça, 2015, p. 43), “os 

professores eficazes criam um ambiente para a aprendizagem”. Ou seja, para 

que exista um bom funcionamento da aula, os professores têm de adquirir um 

conjunto de competências, como por exemplo, competência instrucional, de 

gestão, de socialização, etc. 

A minha perspetiva do que é um bom/competente professor vai ao encontro dos 

entendimentos de Nóvoa (2009). Este afirma que os professores têm de ter 

conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, devem trabalhar em equipa 

e ter um compromisso social. Como acima referi, ninguém ensina aquilo que não 

sabe e, por isso, para sermos competentes é preciso termos conhecimento sobre 

as matérias de ensino, sobre os diferentes modelos, ser detentor de um variado 

leque de exercícios e saber adequar as diferentes estratégias às necessidades 

dos alunos, uma vez que todas as turmas, bem como todos os alunos são 

diferentes. Nesse sentido, é necessário cultivarmos e atualizarmos o nosso 

conhecimento e a nossa cultura profissional, pois só assim conseguimos atender 

às individualidades de cada aluno. Também é muito importante o tato 

pedagógico, ou seja, temos de saber ouvir, comunicar e saber estabelecer 

relações com os alunos, dado que estes são o nosso instrumento de atuação. 

Estes três aspetos são essenciais para estabelecer uma relação de confiança e 

respeito com os alunos e com os colegas de profissão. Estas relações de 

confiança e respeito fomentam o espírito de entreajuda, que é indispensável para 

trabalhar em equipa. E saber trabalhar em equipa é fundamental, pois promove 

o enriquecimento pessoal.  

Do meu ponto de vista, o professor tem de ser um modelo enquanto pessoa e 

tem de estar muito seguro da mensagem que quer transmitir aos alunos, dado 
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que toda a atenção irá estar centrada nas suas ações. O professor de EF tem 

grande relevância formativa quer ao nível da função cognitiva, da ética (regras) 

e dos valores (espírito de equipa, respeito, cooperação, competição, resiliência, 

superação, liderança, trabalho árduo…). Ou seja, mais do que o 

aperfeiçoamento físico e a adoção de estilos de vida saudáveis, a educação 

física é um projeto de educação social, cívica e educação intercultural, associada 

aos valores da fraternidade, da camaradagem, etc. (Rosado, 2015). 

Para terminar, sou da opinião que também é da responsabilidade do professor 

de EF trabalhar a capacidade emancipatória, bem como promover a autonomia 

dos alunos, preparando-os para uma participação ativa na vida social e cultural. 

Os professores têm de criar alunos com “autonomia na aprendizagem dos 

saberes, do saber-fazer, do saber-pensar e do saber-ser” (Mesquita & Rosado, 

2015, p. 25). Seguindo o pensamento dos mesmos autores, o professor tem um 

papel preponderante na formação de indivíduos que se integrem na sociedade.  

 

3.3 Enquadramento Legal e Institucional do Estágio Profissional  

O estágio profissional regula-se pelas Normas Orientadoras e pelo Regulamento 

da Unidade Curricular. Relativamente às orientações legais, o EP é regulado 

pelo Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 

de maio. Ambos os decretos se referem à aprovação da habilitação profissional 

para a docência na educação. No que concerne à vertente institucional, o EP faz 

parte integrante do 2º ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 

de EF nos Ensinos Básico e Secundário lecionado pela FADEUP. O primeiro ano 

deste ciclo de estudos é de natureza formativa, sendo constituído por várias 

unidades curriculares quer de caráter teórico como prático. Este primeiro ano 

tem como objetivo preparar os EE para a prática de ensino supervisionada 

(PES), que irá decorrer no segundo ano do curso (3º e 4º semestre). 

A FADEUP estabelece protocolos com várias escolas no sentido de 

operacionalizar a PES. Esta inclui a participação de um professor da FADEUP 

(professor orientador), um professor da escola cooperante (professor 

cooperante) e um grupo de três ou quatro estudantes estagiários (EE), que 
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formam o núcleo de estágio (NE). Os professores trabalham em conjunto com o 

objetivo de desenvolver as competências profissionais dos EE, ao mesmo tempo 

que promovem nos mesmos um pensamento crítico e reflexivo. Durante a PES 

o EE é responsável por uma turma do ensino básico ou secundário do PC. Para 

além disso, visto que o EE se concluir com sucesso o estágio profissional obtém 

o grau de Mestre nos ensinos básicos e secundário, também tem de vivenciar 

um ciclo de ensino diferente ao da turma residente e, por isso, tem de partilhar 

uma turma com os seus colegas de estágio (turma partilhada). No entanto, todas 

as etapas deste processo são supervisionadas pelo PC e pelo PO. O EP não 

abrange apenas a PES, mas também o relatório de estágio. Assim, este é 

orientado pelo PO e tem de ser defendido perante um júri.  

De acordo com as Normas Orientadoras (ver nota de rodapé nº/1), o EP visa a 

“formação do professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um 

professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância 

com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto de funções docentes 

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

investigativas e de cooperação” (p. 3). De forma a alcançar o modelo de 

professor enunciado anteriormente, segundo as Normas Orientadoras, o EE tem 

de dominar três áreas de desempenho: 

• Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”;  

• Área 2 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; 

• Área 3 – “Desenvolvimento Profissional”. 

A área 1 diz respeito “à conceção, ao planeamento, à realização e à avaliação 

do ensino” (p.3). A área 2 inclui “todas as atividades não letivas realizadas pelo 

EE, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e que, 

simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio regional e local 

tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio” (p.6). Por fim, a 

área 3, engloba “atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da 

vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, 

a colaboração e a abertura à inovação” (p. 7). 
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Na minha opinião, a forma como a FADEUP operacionaliza o EP permite que os 

EE vivenciem e partilhem experiências e adquiram competências essenciais 

para o seu futuro. Através de uma prática refletida dentro da profissão, o EE tem 

a oportunidade de adquirir um pensamento autónomo e um conjunto de 

ferramentas essenciais enquanto futuro docente. 

 

3.4 A Escola 

A troca de experiências e a partilha de saberes fortalecem espaços de formação, 

sendo, por isso, o diálogo entre os professores essencial para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional (Nóvoa, 1992). Os processos de socialização 

são importantes para a construção de novos saberes e, por isso, é essencial que 

os EE tenham contacto, em contexto real, com a profissão. Face ao descrito, a 

escola tem um papel fundamental na formação dos EE.  

Pretendo refletir, neste capítulo, sobre alguns dos agentes essenciais no 

contexto da instituição e que influenciaram o meu EP, como a própria escola, 

uma vez que a análise da escola é uma das atividades pertinentes para a 

compreensão da realidade (Lima, 2008); os professores orientadores, visto que 

estes podem influenciar de forma positiva ou negativa os saberes da ação 

docente dos EE (Baccon & de Mello Arruda, 2010); o NE, dado que foram um 

pilar muito importante no desenrolar de todo o processo; e a minha turma, uma 

vez que os alunos assumem o papel principal da minha ação.  

 

3.4.1 Caracterização da Escola Secundária Francisco de Holanda 

“A análise sobre o papel social da escola, por meio do levantamento de dados, 

registro e documentos oficiais, pode trazer valiosas informações para uma visão 

de conjunto das necessidades e problemas, das possibilidades e avanços da 

instituição escolar.” (Lima, 2008, p. 202) 

A escola onde estou a realizar o meu estágio profissional foi a minha primeira 

opção. Escolhi a Escola Secundária Francisco de Holanda devido à sua 

localização. Esta escola situa-se no centro de Guimarães, havendo uma grande 
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envolvência com a comunidade, uma vez que a escola foi construída ao longo 

dos anos através das interações com o meio onde está inserida e das relações 

com os recursos humanos. Estas interações permitem que uma escola possua 

uma identidade e seja distinta das restantes, tornando-a exclusiva e singular. 

Segundo Carvalho (2006, p. 1), a “escola insere-se num contexto histórico, social 

e cultural mais amplo”.  Na linha deste entendimento, os sistemas educativos 

acabam por enaltecer os valores que regem a sociedade e que esta pretende 

transmitir (Carvalho, 2006). Uma vez que a escola tem boas interações com o 

meio envolvente, o espírito e o ambiente da mesma são agradáveis o que, na 

minha opinião, facilitou e muito o desenvolvimento do meu trabalho e da minha 

atividade no decorrer deste ano.  

Para percebermos a escola na sua essência temos de fazer uma visita pelo 

passado. Assim sendo, no que concerne à sua história, importa destacar que a 

escola foi criada em 1864, no entanto, apenas entrou em funcionamento vinte 

anos depois, em 1884, como Escola de Desenho Industrial, em instalações 

provisórias situadas na Rua de Paio Galvão (atualmente, a escola está situada 

na Rua Alameda Dr. Alfredo Pimenta). Francisco de Holanda, humanista do 

século XVI, foi patrono da escola desde a sua fundação. De referir ainda que, na 

origem da criação da escola, esteve um movimento favorável ao 

desenvolvimento industrial e comercial da região, que teve a sua maior 

expressão na realização da Exposição Industrial. Assim, durante muitos anos e, 

enquanto Escola Técnica, preparou gerações de profissionais de qualidade, 

nomeadamente nas áreas da eletricidade, têxtil, mecânica, desenho industrial, 

contabilidade e escritório. A escola Secundária Francisco de Holanda é o 

resultado de uma reivindicação local, na qual se podem identificar valores de 

autonomia, de irreverência, de justiça social e de desenvolvimento, valores que 

a Instituição sempre preservou. Por todo o mundo, a partir dos anos 80, a 

reforma do ensino constituiu-se como uma preocupação de todos os governos. 

Assim, em 1989, surgiram os cursos tecnológicos, vocacionados para a vida 

ativa, a par com os cursos gerais, orientados para o prosseguimento de estudos. 

Em 2009, a Escola Secundária Francisco de Holanda passou por uma 

reestruturação no âmbito do Programa de Modernização do Parque Escolar. 

Como sempre, esta escola é recetiva à mudança e acompanha o ritmo da 
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evolução científica e tecnológica, colocando sempre a Pessoa como centro da 

Escola e do Mundo. 

A escola Secundária Francisco de Holanda é a escola sede do agrupamento, 

contando com mais três escolas: a Escola Básica de Santa Luzia (EB1/JI) e a 

Escola Básica da Pegada (EB1), ambas localizadas na freguesia de Azurém; e 

a Escola Básica Egas Moniz (EB 2,3), situada na freguesia de Urgezes.  

A escola Secundária Francisco de Holanda acolhe alunos de todas as freguesias 

da cidade e, por isso, é constituída por uma população heterogénea. Os alunos 

refletem uma diversidade populacional, quer a nível cultural, quer a nível 

socioeconómico. Segundo Torres (2008), a escola atua enquanto agência de 

mediação de diferentes racionalidades culturais e, por isso, esta equipara-se 

metaforicamente a um “entreposto cultural”, ou seja, a um posto dinâmico entre 

culturas que se confrontam constantemente no espaço-tempo escolar. Apesar 

de a comunidade escolar ser composta por diferentes pessoas, com diferentes 

personalidades, regras e necessidades, todas têm interesses comuns no que diz 

respeito ao processo educativo. 

Tal como todas as escolas, este agrupamento também possui o seu ADN, 

estando presente no seu Projeto Educativo: Educar para o Conhecimento e 

Educar em Cidadania. 

No que diz respeito à oferta formativa, a escola fornece aos alunos do Ensino 

Secundário um total de quatro cursos científico-humanísticos: Artes Visuais, 

Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades. 

No entanto, para os alunos que querem enveredar por um curso profissional, 

onde a componente prática assume um papel de relevo, a escola, este ano, 

oferece seis áreas: Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores, Técnico 

de Mecatrónica, Técnico de Comércio, Técnico de Design, Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos e Técnico de Geriatria, sendo esta última 

uma nova aposta para este ano letivo. Tal como menciona o site da escola, 

associados a estes cursos existem parcerias com empresas, algo fundamental 

para uma maior possibilidade de os alunos, quando terminarem o curso, 

arranjaram emprego. 
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No que concerne à taxa de sucesso escolar, no ano letivo transato, foi muito 

positiva, visto que praticamente todos os cursos obtiveram uma média superior 

à média nacional, com exceção do 2º ano do curso profissional, cuja taxa de 

sucesso foi de 97.60%, enquanto que a nível nacional foi de 99%. 

Relativamente às instalações da escola (Figura 1), esta divide-se em dois 

grandes blocos para as aulas teóricas (bloco C e D), um pavilhão, um auditório 

e um campo de jogos exterior. Verificamos também que tem poucas áreas de 

convívio, sendo esse um dos motivos pelos quais nos intervalos a maioria dos 

alunos sai da escola. 

 

 

 

 

 

 

  

Em relação aos espaços destinados à prática de EF (Figura 2) a escola encontra-

se devidamente apetrechada e com condições, na minha opinião, suficientes 

para a realização de um trabalho eficaz e positivo da nossa parte. No entanto, o 

piso do pavilhão não é o mais adequado e este é muito frio, visto que é aberto 

dos lados e se encontra no fundo da escola, não recebendo sol. Está dividido 

em três espaços (P1, P2 e P3) (Figura 3, 4 e 5), podendo lecionar três turmas no 

interior em simultâneo.  

 

 

 

 

Figura 2 - Pavilhão 

 

Figura 4 - P1Figura 5 - Pavilhão 

Figura 1 - Escola Secundária Francisco de Holanda 

 

Figura 2 - PavilhãoFigura 3 - Escola Secundária Francisco de Holanda 
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O auditório (Figura 6) é um espaço bastante harmonioso e agradável onde 

apenas um professor estará a lecionar por bloco. Devido às condições do 

espaço, só poderão ser lecionar modalidades como ginástica (solo, aparelhos e 

acrobática), dança, desportos de combate e treino funcional.  

 

 

 

 

 

 

O espaço exterior (Figura 7) é pequeno e, por isso, quando estamos escalonados 

para o exterior, a maior parte das vezes, saímos da escola e realizamos as aulas 

junto ao Estádio do Vitória Sport Clube.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - P3 

 

Figura 6 - Auditório 

 

Figura 6 - Espaço ExteriorFigura 7 - Auditório 

Figura 3 - P1 

 

Figura 7 - Espaço Exterior 

 

Figura 8 - Email da Professora CooperanteFigura 9 - 
Espaço Exterior 

Figura 4 - P2 
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Quanto ao material disponível para a execução das aulas penso que, e tendo 

em conta a realidade atual das nossas escolas, é o suficiente e encontra-se em 

boas condições de utilização. 

Ao nível do Desporto Escolar, a escola Francisco de Holanda irá proporcionar 

aos alunos as modalidades de badminton misto (vários escalões), futsal 

masculino (juvenis), voleibol feminino (juvenis) e atividades rítmicas expressivas 

misto (vários escalões), que integram as danças urbanas. O ténis misto (vários 

escalões) tem lugar na EB 2,3 Egas Moniz. 

Tendo em conta todos os fatores referidos anteriormente, considero que a minha 

escolha por esta escola se revelou acertada, uma vez que a mesma me 

proporcionou as condições necessárias para a execução de um trabalho 

coerente, eficaz e positivo, no sentido de uma formação sócio desportiva dos 

meus alunos ao mais alto nível. 

 

3.4.2 Professora Cooperante e Professor Orientador 

Segundo Silva et al. (2017), o estágio assume um papel fundamental no 

processo formativo de aprender a ser professor, visto que é neste que os 

estudantes têm a oportunidade de aceder ao contexto real de ensino e vivenciar 

experiências que os marcam para sempre. As experiências adquiridas em 

contexto de estágio irão perdurar para a vida e, por isso, é essencial haver um 

elemento hospitaleiro e integrador no contexto escolar, nomeadamente, o PC. 

Deste modo, o PC tem a responsabilidade de orientar o processo de estágio no 

contexto escolar, estando incumbido de criar condições para a integração plena 

do EE na comunidade educativa (Silva et al., 2017) e, para além disso, também 

tem como objetivo que os EE entendam e experienciem a escola como um todo.  

Assim, o PC procura encontrar diversas estratégias que reforcem a 

aprendizagem dos EE (Silva et al., 2017). Face a este entendimento, numa 

primeira fase do estágio, os PC pretendem que os EE se familiarizem com a 

escola, com os documentos estruturantes da escola e da disciplina de EF e os 

normativos do estágio (Silva et al., 2017). Assim, no início do EP, a PC 

apresentou-nos a escola, a diretora e todos os professores pertencentes ao 

departamento de EF, o material de EF existente, etc. Nos primeiros contactos 
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com a PC, percebi desde logo que se tratava de uma pessoa experiente, 

carismática, rigorosa, entusiasta e com gosto por aquilo que faz. Rapidamente 

percebi que é uma pessoa que tem prazer em partilhar os seus conhecimentos 

e, acima de tudo, é uma pessoa humilde, pois assume que para ela também é 

um ano de aprendizagem. No início do ano, a intenção da PC era que nos 

ambientássemos à escola e aos seus princípios, de forma a enquadrarmos as 

tarefas a realizar na escola e a perspetivarmos a nossa ação.   

Alarcão (1996) afirma que o EE pratica sob a orientação de um profissional – o 

PC –, que simultaneamente treinador, companheiro e conselheiro, lhe faz a 

iniciação e o ajuda a compreender a realidade. Sinto que esta frase espelha 

inteiramente a PC. Desde cedo se mostrou interessada em nos conhecer, em 

criar uma relação próxima, em perceber se nos estávamos a integrar, tornando-

se numa conselheira e, sobretudo, numa amiga. A PC considera-nos os seus 

“meninos” e ao longo do ano fez sempre de tudo para nos proporcionar as 

melhores experiências. É uma pessoa preocupada, que quer o nosso bem e, 

exemplo disso, foi o email que nos enviou numa das visitas do PO à escola 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Segundo Silva et al. (2017, p. 18), “a preocupação central que sobressai do 

discurso dos PC é a necessidade de serem capazes de contribuir de forma 

efetiva para formarem professores responsáveis e competentes”. Assim, com o 

intuito de vivenciarmos toda a profissão, sermos integrados na vida da 

comunidade educativa, e percebermos as enumeras tarefas que o professor 

desempenha na escola, a PC encarregou-nos de a acompanharmos nas tarefas 

Figura 8 - Email da Professora Cooperante 
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da Direção de Turma, inclusive participarmos em reuniões com Encarregados de 

Educação e, para além do trabalho burocrático, também nos responsabilizou 

pela dinamização de atividades. 

De acordo com Silva et al. (2017), o PC assegura a regularidade e a proximidade 

de um acompanhamento sistemático. A PC esteve sempre presente em todos 

os momentos, desde aulas, atividades, reuniões com os Encarregados de 

Educação, de Conselho de Turma e de NE, visitas de estudo, etc. Ao longo do 

ano, a PC teve uma presença forte nas nossas vidas e o facto de termos estado 

todos os dias juntos e esta incentivar o NE a trabalhar em equipa e a conviver, 

proporcionou a criação de uma comunidade de prática. Segundo Souza-Silva e 

Schommer (2008), uma comunidade de prática é um grupo de pessoas que se 

aglutinam entre si para desenvolver um domínio do conhecimento, vinculado a 

uma prática específica. Antonello e Ruas (2005) defendem que a comunidade 

de prática é um ambiente propício para o desenvolvimento de competências, 

visto disponibilizar espaço e contexto de interação, trocas, ação e práticas. A PC 

sempre transmitiu a importância do trabalho em grupo, de partilha e de 

comunidade. Assim, ao longo do ano tivemos a oportunidade de assistir e 

partilhar práticas, o que permitiu a vivência de experiências muito ricas. À medida 

que os recém-chegados se movem da periferia para o centro destas 

comunidades, tornam-se mais ativos e envolvidos na construção da cultura da 

mesma (Antonello & Ruas, 2005). O facto de passarmos muito tempo juntos 

enquanto NE possibilitou que nos conhecêssemos e aprendêssemos a confiar 

uns nos outros. Isto permitiu que dentro do NE as ideias fluíssem mais 

facilmente, pois não tínhamos receio de nos expressarmos. Esta abertura e a 

confiança nutrida uns pelos outros foi um dos fatores que proporcionou o 

sucesso das atividades que desenvolvemos ao longo do ano.  

No que diz respeito a estratégias, os PCs sublinham o trabalho em conjunto, o 

questionamento, a reflexão e as correções como forma de levar o EE a encontrar 

as melhores soluções (Silva et al., 2017). Nesse sentido, a PC sempre nos 

incentivou a refletir, a partilhar experiências e conhecimentos, a encontrar 

soluções para problemas relacionados com as práticas e a recorrer ao NE e à 

mesma sempre que necessário. Desta forma, a PC possibilitou que 

aprendêssemos uns com os outros e ampliássemos os nossos repertórios de 
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experiências. Para mim, as reflexões foram dos momentos mais marcantes, visto 

que foi algo que eu não estava habituada a fazer regularmente. A reflexão foi 

uma estratégia utilizada recorrentemente, principalmente, no final das aulas. 

Assim, no início do ano, as observações efetuadas pela PC eram no sentido de 

“desmontar” o conhecimento académico de forma a adaptá-lo às características 

do contexto e dos alunos (Silva et al., 2017). Os momentos de reflexão foram 

sempre bastante importantes, dado que promoveram discussões sobre as aulas, 

permitiram o questionamento e desenvolvimento do espírito crítico. Alarcão 

(1996) afirma que o PC tem como tarefa demonstrar, questionar, aconselhar e 

exercer espírito crítico.   

No que concerne ao PO, fiquei desde logo com uma impressão positiva aquando 

da aula de apresentação. Considero ser uma pessoa muito acessível, simpática, 

organizada, preocupada e bastante prestável. É uma pessoa muito experiente, 

que sempre tentou enriquecer a minha prática, procurando despertar o interesse 

pelos modelos de ensino. Uma das coisas que o PO nos transmitiu e, que me 

ficou na memória, é que devemos aproveitar o ano de estágio para experimentar. 

Devemos usufruir da oportunidade de termos um PC e um PO com muita 

experiência e que estão por dentro das “novidades” da EF para experimentarmos 

na prática novos modelos de ensino, saindo assim das rotinas e, ao mesmo 

tempo, enriquecermos as aprendizagens dos alunos e exaltarmos a imagem da 

EF nas escolas. O PO demonstrou-se sempre disponível para acompanhar o 

meu percurso. Apesar de o PO estar mais distante quando comparado à PC, 

considero que conseguiu ter uma presença forte no meu percurso académico, 

pois conseguiu estar sempre presente quer através da marcação de reuniões, 

quer por utilização do email e/ou da basecamp. O PO foi uma pessoa que 

participou de forma significativa na minha formação profissional. As aulas 

observadas foram momentos de algum nervosismo, mas, sobretudo, de grandes 

aprendizagens, uma vez que no final das mesmas eram realizadas reflexões nas 

quais eram partilhados diferentes pontos de vista, que me permitiram crescer e 

procurar outros caminhos, como evidencia a reflexão que se segue: 

“Considero que a vinda do professor à escola foi positiva e foi um momento 

construtivo, uma vez que tivemos contacto com novas perspetivas.” (RA – aula 21 

e 22 – 23 de outubro, 2018)  
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Segundo Marcelo Garcia (2010), o conhecimento é adquirido através da 

experiência e da deliberação, e os professores aprendem quando têm 

oportunidade de refletir sobre o que fazem. O PO analisava as nossas 

dificuldades e procurava encontrar soluções e, ao mesmo tempo, incentivava-

nos a pesquisar, com o objetivo de melhorarmos a nossa prática e promovermos 

melhores experiências de aprendizagem aos alunos. Considero que estas 

reflexões foram essenciais para desenvolvermos o espírito crítico e crescermos 

dentro da profissão, como demonstra a seguinte reflexão: 

“Como poderei incutir a responsabilidade pessoal? O professor orientador deu um 

simples exemplo que permite que todos os alunos assumam responsabilidade na 

construção da tarefa: “cada aluno tem de contribuir com um passo de aeróbica para 

a coreografia”.” (RA – aula 79 e 80 – 26 de fevereiro, 2019) 

A orientação do relatório de estágio, é da responsabilidade do PO, bem como os 

projetos e estudos de investigação realizados pelos EE sobre as suas práticas. 

(Silva et al., 2017). Assim, ao longo do ano, o PO mostrou-se sempre disponível 

para reunir connosco, criando um doodle através do qual podíamos agendar 

reuniões. Para além disso, às segundas feiras marcou também reuniões 

conjuntas com outros NE para tratar de diversos assuntos, entre os quais o 

projeto de investigação-ação e o relatório de estágio. Através destas estratégias, 

o PO tentou elevar a qualidade dos relatórios de estágio e inovar os mesmos 

com o objetivo de valorizar, sempre, o nosso trabalho. Considero que o facto de 

ter elaborado um mapa no qual estavam assinalados momentos de entrega de 

diferentes partes do relatório ajudou bastante a organizar e a orientar a 

elaboração do mesmo. É de salientar o seu compromisso, a sua disponibilidade 

e todo o apoio prestado ao longo deste ano escolar. Teve a preocupação em 

estimular a autonomia, a descoberta guiada e a pesquisa, despertando em mim 

a curiosidade em querer saber mais e, acima de tudo, acreditou sempre no nosso 

valor. Realço que foi um elemento que marcou o meu ano de estágio e, por isso, 
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gostaria de lhe agradecer todas as palavras de incentivo e de alento partilhadas 

num dos últimos emails (Figura 9). 

 

 

3.4.3 O Núcleo de Estágio 

“A interação entre as pessoas proporciona um fazer pedagógico melhor, pois 

normalmente parte sempre de discussões em grupo e neste caso, possíveis 

erros são corrigidos antecipadamente” (Scalabrin & Molinari, 2013, p. 9). “É 

preciso que haja união, superação, cooperação e assim, o sucesso será 

garantido.” (Scalabrin & Molinari, 2013, p. 11) 

O meu NE foi constituído por mim e três colegas (Figura 10). Embora 

conhecesse bastante bem um dos colegas (Catarina), por fazer parte do meu 

grupo de amigos, os primeiros tempos serviram para nos conhecermos melhor 

uns aos outros, aprendermos a trabalhar em conjunto, dado que o trabalho em 

equipa é determinante para traçar o caminho de mudança (Rocha, 2013) e 

sabermos lidar uns com os outros. Relativamente à Catarina, era minha amiga 

desde o primeiro ano da faculdade, sempre fez parte da minha turma, dos grupos 

de trabalho, acompanhando todos os momentos da minha vida universitária. 

Confesso que quando esta mostrou interesse em realizar o estágio em 

Guimarães fiquei bastante contente, uma vez que sabia que poderia contar com 

ela para tudo. O ano de estágio é muito trabalhoso e saber que tinha uma amiga 

do meu lado com a qual poderia contar incondicionalmente tirou-me um peso de 

cima. Sabia que teria sempre um porto seguro e isso foi muito reconfortante. 

Quanto ao Frederico, conhecia-o de o ver nas aulas (foi da minha turma no 1º 

ano de mestrado) e de fazer parte do meu grupo de trabalho na didática de 

Figura 9 - Email Professor Orientador 
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Atletismo. Apesar de contactar com ele, não o conhecia de verdade e o estágio 

permitiu-me conhecê-lo melhor e criar laços de amizade. Em relação ao Carlos, 

era o único colega que não conhecia, mas rapidamente nos demos bem e este, 

desde logo, mostrou interesse em se entrosar no grupo, colocando-se à 

disposição para trabalhar no que fosse necessário. Apesar de sermos todos 

diferentes, conseguimos encaixarmo-nos muito bem neste enorme puzzle que 

constituiu o ano de estágio. Tendo em conta o que foi enunciado, no que 

concerne aos meus colegas de estágio, considero que existiu sempre uma 

grande entreajuda, união e cooperação. Estiveram sempre disponíveis para tudo 

e o simples facto de todos ajudarem sempre a preparar e a montar o material 

para a aula, é um pequeno exemplo que demonstra o espírito do nosso núcleo. 

Tive a sorte de ficar num NE com pessoas fantásticas, sempre prontas a apoiar, 

motivadas, companheiras, criativas, determinadas, comprometidas, resilientes, 

compreensivas e, sobretudo, amigas. A verdade é que funcionávamos como 

uma equipa e penso que esse foi o segredo para o nosso sucesso. Fico contente 

por dizer que são três amigos que levo para a vida, pois sei que posso contar 

com eles para qualquer coisa.  

Ao longo deste ano partilhamos imensos momentos, aprendemos muito uns com 

os outros, e, acima de tudo, todos os elementos do grupo estiveram sempre 

disponíveis para partilhar o seu conhecimento e ajudar o outro quer no 

planeamento quer na prática, como demonstra a reflexão que se segue:  

“Tinha alguma noção sobre o que é aeróbica, mas nunca tinha presenciado, nem 

praticado. Contei com a ajuda da minha colega de estágio Catarina, que está por 

dentro das modalidades de ginásio e me ajudou a preparar a aula. A verdade é que 

sem ela não saberia por onde começar. Como estamos as duas a lecionar as 

mesmas modalidades, a Catarina preparou uma coreografia para a sua turma e 

disponibilizou essa coreografia para a minha turma. Para me ajudar na preparação 

da aula, filmou-se a executar a coreografia e cortou-a em diferentes partes, com 

diferentes progressões para as diferentes aulas. Isto foi uma mais valia, pois ajudou-

me bastante na preparação e execução de uma UD para a qual tinha pouca 

preparação.” (RA – aula 57 e 58 – 15 de janeiro, 2019) 

Somos um grupo bastante unido e como estamos muito tempo juntos 

envolvemo-nos no trabalho uns dos outros. A PC incentivou-nos sempre a 

trabalhar em equipa e a apoiar-nos uns aos outros e, o facto de termos estado 
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presentes em todas as aulas de todos os elementos do NE permitiu que o nosso 

grupo se conhecesse, crescesse e criasse relações de amizade. Por outro lado, 

as horas de almoço também foram momentos bastante importantes, pois para 

além de descontrairmos, conversarmos, partilharmos vivências e nos 

conhecermos melhor, também aproveitamos para tirar dúvidas, debater 

problemas, delinear estratégias de atividades, partilhar documentos referentes 

ao estágio, etc. Esta forma de estar permitiu-nos tirar um melhor partido da 

grande experiência que é o ano de estágio. O facto de termos uma grande 

abertura uns com os outros e estarmos presentes nas aulas de todos, permitiu 

que no final das mesmas realizássemos reflexões e conversássemos 

abertamente sobre o que correu bem e o que teríamos de melhorar. 

Compreender o papel da reflexão e possuir habilidades de reflexão são aspetos 

fundamentais no decorrer da formação de professores (Poom-Valickis & 

Mathews, 2013). Segundo os mesmos autores, estratégias que promovam o 

desenvolvimento de habilidades reflexivas, particularmente num professor em 

início de carreira, podem levar a melhores níveis de reflexão. Face a esse 

entendimento, a PC sempre nos encorajou a observar as aulas dos colegas, a 

sermos críticos no sentido construtivo e a sugerir alternativas para dar resposta 

aos problemas detetados. Estes momentos de reflexão foram fundamentais, 

uma vez que nos obrigou a estar concentrados e a analisar de forma crítica o 

que estava à nossa frente e, ao mesmo tempo, foram essenciais para quem 

lecionou a aula, pois teve a oportunidade de percecionar diferentes pontos de 

vista e, acima de tudo, aprender a aceitar críticas e a crescer com elas. Ter 

disposição para aprender com as reflexões é essencial para se tornar num 

professor eficaz (Poom-Valickis & Mathews, 2013). Após uma das minhas aulas, 

um dos colegas do NE referiu que se o pensamento crítico e reflexivo não for 

estimulado pela professora os alunos, por si só não têm a capacidade de refletir 

sobre o trabalho desenvolvido. Sempre tive em consideração as observações/ 

críticas que os meus colegas me apontaram e, os excertos que se seguem 

revelam exemplos de estratégias adotadas face à problemática encontrada: 

“A estratégia implementada pela professora, entregando uma ficha de reflexão para 

o grupo preencher no final da aula, potenciou este ponto da Aprendizagem 

Cooperativa. A verdade é que os alunos, por iniciativa própria, não conseguem 
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colocar em prática esta capacidade. No entanto, se esta for estimulada (como foi o 

caso), acaba por surgir.” (Aula observada – aula 4) 

“Apesar de, nesta aula, a professora não ter utilizado uma ficha de reflexão, 

procurou refletir com os alunos no final da aula através de uma conversa. Os alunos 

mostraram-se participativos nesta fase final da aula, sendo sinceros nas suas 

observações.” (Aula observada – aula 5) 

O estágio proporciona o domínio de instrumentos teóricos e práticos, visa 

beneficiar a experiência e promover o desenvolvimento no campo profissional 

dos conhecimentos teóricos e práticos (Scalabrin & Molinari, 2013), mas todo 

este processo só vale a pena quando temos alguém com quem partilhar os 

mesmos receios e expectativas, todas as inseguranças e emoções, todas as 

vitórias e derrotas, todas as alegrias e fracassos. A verdade é que sozinha 

também completaria esta parte da minha vida (estágio), mas foi muito mais 

prazeroso percorrer todo o caminho acompanhada. Volto a referir que fui uma 

privilegiada por ter tido a sorte de fazer parte de um NE tão unido, motivado, 

alegre e trabalhador. Os meus colegas permitiram-me ter uma excelente 

experiência de estágio não tendo vivenciado, felizmente, o choque com a 

realidade, pois através das “comunidades de prática reforça-se um sentimento 

de pertença e de identidade profissional” (Nóvoa, 2009, p. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Turma Residente  

No dia em que a PC tomou conhecimento das suas turmas, deu-nos a 

oportunidade de escolher a que queríamos lecionar. A PC tinha duas turmas de 

décimo ano, uma de décimo primeiro e uma de décimo segundo. A notícia foi-

Figura 10 - Núcleo de Estágio 

 

Gráfico 1 - Escola frequentada no ano anteriorFigura 10 - Núcleo 
de Estágio 
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nos dada quando estávamos todos juntos (NE) e, como nenhum de nós tinha 

preferência no ano de escolaridade e ninguém tomou a iniciativa, optamos por 

sortear as turmas. Assim, o destino decidiu que eu ficasse encarregue de uma 

turma de décimo ano. A partir desse momento, a minha turma residente passou 

a ser o 10 CSE3, constituída, inicialmente, por 15 alunos e, a partir do segundo 

período por 14 alunos. O número reduzido de alunos deveu-se ao facto de os 

restantes elementos da turma (7 alunos) integrarem o Ensino Articulado e a aula 

de EF coincidir com o horário de outra aula na Academia. Por este motivo, estes 

alunos integraram outra turma nas aulas de EF. Dos 14 alunos, 9 eram do sexo 

masculino e 5 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 

anos, sendo a média de idades 15 anos.  

Um professor não é um simples transmissor de conhecimento e matéria de 

ensino, acima de tudo, é um educador. Com o propósito de desempenhar o meu 

papel da melhor forma possível foi essencial conhecer os alunos com quem lidei 

diariamente. Nesse sentido, conhecer o “outro lado” da realidade de cada 

discente foi fundamental para a minha atuação, quer em contexto de aula ou fora 

dela. Todos os alunos são diferentes e, por isso, o professor tem de reconhecer 

e responder às diferenças individuais de cada um, respeitando as necessidades 

de qualquer aluno, repensando, inclusive, em todos os alunos (Carvalho, 2011) 

e, para isso, o professor tem de considerar o aluno como um sujeito individual, 

não esquecendo as particularidades e as características de cada um. O 

conhecimento mais aprofundado dos alunos, quer do ponto de vista individual, 

quer do ponto de vista global enquanto turma garantiu uma melhor viabilidade 

do processo ensino-aprendizagem. Tendo em conta tudo o que foi referido 

anteriormente, o meu olhar e a minha atuação centraram-se naquelas que são 

as características do grupo, atendendo sempre às individualidades de cada um. 

A estratégia adotada pelos elementos do NE para conhecer melhor os alunos 

baseou-se na realização de um questionário biográfico e socioeconómico 

individual online que permitiu criar mais facilmente um Excel, gerando, desta 

forma, gráficos para procedermos ao estudo da turma e apresentarmos as 

características dos alunos ao conselho de turma. Na primeira aula (aula de 

apresentação) pedi aos alunos que no prazo de uma semana respondessem ao 

questionário online, enviado para o email da turma.  
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Apresento, de seguida, as informações recolhidas do questionário que 

considerei mais pertinentes para a caracterização da turma e para a prática 

pedagógica. É de referir que estes dados apenas dizem respeito a 12 alunos, 

uma vez que dois alunos (1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino) não 

responderam ao questionário. 

No que concerne à caracterização da turma, destaco as escolas das quais os 

alunos eram provenientes (Gráfico 1). Como a turma é de décimo ano era 

importante perceber se os alunos já se conheciam ou não e que escolas 

frequentaram, pois estas transmitem diferentes vivências aos alunos. Assim, 

fiquei a perceber que cinco dos alunos provém da escola EB 2/3 D. Afonso 

Henriques e dois alunos da escola EB 2/3 Pevidém. De destacar que cinco 

alunos vêm isoladamente de diferentes escolas e, por isso, foi necessário 

acompanhar a integração dos mesmos na turma.  

 

Carvalho e Taveira (2009) citam Schulenberg, Vondracek, e Crouter, (1984), 

Whiston e Keller (2004) ao afirmarem que o estatuto socioeconómico, a etnia da 

família e a sua configuração, o encorajamento parental, a interação pais/filhos e 

o comportamento intencional da família tem impacto no desenvolvimento da 

carreira dos jovens. Assim, no tópico referente ao agregado familiar, destaco as 

habilitações literárias dos pais (Gráfico 2) e o número de irmãos (Gráfico 3). 

Como podemos verificar no Gráfico 2, mais de metade dos pais não completaram 

o ensino secundário (17 pais), 5 concluíram o 12º ano de escolaridade e apenas 

2 prosseguiram os estudos no Ensino Superior. Relativamente ao número de 

irmãos, 9 alunos têm um irmão, 2 alunos são filhos únicos e 1 aluno tem dois 

irmãos. 

Gráfico 1 - Escola frequentada no ano anterior 

 

Gráfico 2 - Habilitação literária dos paisGráfico 3 - Escola frequentada no ano 
anterior 
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No tópico referente à habitação, realço a distância de casa à escola (Gráfico 4) 

e o meio de deslocação usado (Gráfico 5). Penso que foi relevante saber de onde 

eram provenientes os alunos e o modo como se deslocavam para a escola de 

forma a perceber se havia possibilidade de os alunos chegarem atrasados às 

aulas. Considero que tanto a zona de residência como o transporte utilizado 

eram motivos para atrasos, principalmente, na aula de quarta-feira, visto que 

esta era ao primeiro tempo da manhã (8h25). Assim, após analisar o questionário 

percebi que 1 aluno vive a menos de 1km da escola, 5 alunos vivem entre 1km 

a 5km da escola, 5 alunos vivem entre 5km a 10km da escola e somente 1 aluno 

vive a mais de 10km da escola. Relativamente ao modo de deslocação utilizado 

casa-escola, 2 alunos vão a pé para a escola, 8 alunos utilizam o autocarro e 2 

alunos vão de carro. De destacar que dos 8 alunos que utilizam autocarro, 3 

fazem um percurso de 1km a 5km, 4 alunos realizam um percurso entre 5km a 

10km e 1 aluno realiza um percurso superior a 10km.     

Gráfico 2 - Habilitação literária dos pais 
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A EF é uma disciplina que também tem como função promover um estilo de vida 

saudável e bons hábitos de saúde e, por isso, foi essencial perceber se os alunos 

tinham noção que para melhorarem a sua performance quer em EF como nas 

restantes disciplinas era importante descansarem bem (horas de sono por dia) 

(Gráfico 6) e alimentarem-se corretamente, sendo o pequeno almoço a refeição 

mais importante do dia (Gráfico 7). Gathercole (cit. por Klein et al., 2007) afirma 

que a privação do sono diminui o rendimento cognitivo, motor e neuro 

comportamental, estando estes relacionados com os processos de atenção, 

memória, concentração e rendimento académico. E Frota et al. (2009), defende 

que “a fome dificulta a capacidade de concentração comprometendo o 

rendimento”. Tendo em conta o Gráfico 6, é possível verificar que a maioria dos 

alunos dorme 8 horas por dia (7 alunos). Todavia existem 4 alunos que dormem 

7 horas por dia. Relativamente aos hábitos alimentares, apenas 1 aluno não 

toma o pequeno almoço, tendo sido averiguados os motivos. 
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Gráfico 6 - Número de horas de sono por dia 
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No que diz respeito às questões da saúde, tópico essencial na atuação de 

qualquer professor de EF, é fundamental destacar que 5 alunos revelaram ter 

problemas se saúde (Gráfico 8).  

 

 

  

 

Com o objetivo de perceber se os problemas de saúde evidenciados pelos 

alunos pudessem interferir, de alguma forma, na prática regular das aulas de EF, 

foi também elaborada no questionário uma pergunta referente a este aspeto mais 

específico, sendo que nenhum aluno referiu problemas em realizar atividade 

física.  

É importante um professor saber se os alunos gostam da sua disciplina, se estão 

motivados para aprender e se têm vivências. Assim, no separador dedicado à 

especificidade da disciplina de EF, estavam incluídas perguntas referentes ao 

interesse dos alunos pela EF, à motivação dos alunos para as aulas de EF 

(Gráfico 9) e à atividade física regular. Relativamente à pergunta “gostas da 

disciplina de EF”, apenas uma aluna respondeu que não e, consequentemente, 

não se encontra motivada para as aulas. No que concerne à prática de atividade 

física regular 5 alunos praticam desporto federado.  
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Estando eu em início de carreira achei que era importante ter conhecimento no 

que respeita às características que os alunos mais valorizavam e menos 

valorizavam num professor. Assim, no questionário existia uma pergunta sobre 

este tema e, após a análise das respostas, destaco o ser competente, 

comunicativo e motivador como as características que os alunos da turma mais 

valorizaram, e o ser agressivo e antipático como as que menos apreciaram num 

professor. 

Relativamente ao comportamento da turma, apesar de ser constituída apenas 

por catorze alunos, nas primeiras aulas percebi que não ia ser fácil controlar a 

mesma. Desde cedo, foi-me possível observar que alguns alunos eram pouco 

concentrados, pouco interessados e que, por vezes, gostavam de perturbar/ 

destabilizar o normal funcionamento das aulas e sair fora das tarefas propostas. 

Por vezes tinham algumas atitudes infantis, como por exemplo, amuar se 

estivessem a perder um jogo. Não eram mal-educados, contudo, às vezes, não 

tinham noção do que podiam e não podiam fazer em contexto de aula. Assim, 

ao longo deste ano enfrentei um grande desafio: melhorar as atitudes, o 

interesse, o empenho e as capacidades motoras destes alunos. A partir do 

momento que introduzi o MED nas aulas, os alunos começaram a envolver-se e 

a empenhar-se muito mais. O trabalho de equipa, a cooperação, a entreajuda e 

a competição foram aspetos fundamentais para que os alunos melhorassem o 

seu comportamento, se comprometessem mais nas aulas e se tornassem uma 

turma mais unida. Estas “pestinhas” puseram-me à prova todos os dias, pois se 

não estivessem satisfeitos com a aula mostravam o seu desagrado. Foram 

essenciais nesta minha jornada, visto que sem eles, não teria desenvolvido as 

competências que, acredito, ter desenvolvido. Foram a minha primeira turma e, 
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por isso, guardo com carinho e saudade todos os momentos que vivemos juntos. 

Foi um ano muito marcante e foi gratificante ver a evolução de todos os alunos. 

Acima de tudo, foi compensador ter levado a modificar algumas mentalidades e 

ter passado para os alunos o gosto pela atividade física. Sei que de alguma 

forma marquei a vida destes jovens, assim como eles marcaram a minha:  

“A minha maior batalha nesta modalidade (Ginástica Artística) prendeu-se com a 

aluna B. Esta aluna tem muitos complexos com o seu corpo e tem pouca 

autoconfiança. Como tem dificuldades nesta modalidade, nas primeiras aulas dizia-

me sempre que não queria fazer os elementos gímnicos propostos. Fico feliz por ter 

vivenciado a evolução desta aluna. Nas últimas aulas já não me dizia que não queria 

fazer, mas dizia: “professora quero tentar, se não conseguir ajude-me”.” (RA – aula 

37 e 38 – 20 de novembro, 2018) 

 

3.4.5 Turma Partilhada 

Embora por um curto período de tempo, também tive a oportunidade e o prazer 

de ser professora de um ano de escolaridade completamente diferente ao da 

turma residente. Assim, tive a possibilidade de experienciar lecionar uma turma 

de 6º ano. Como nesta turma apenas lecionei uma unidade didática (UD) de 

Ginástica Artística, não tive a oportunidade de fomentar uma relação tão próxima 

e tão sólida como consegui com a minha turma residente. A turma do 6º ano era 

constituída por 28 alunos, 14 do sexo feminino e 14 do sexo masculino.   

Lecionar aulas na turma partilhada foi um pouco diferente, uma vez que 

decidimos que todos seríamos protagonistas. Assim, tendo em conta a UD e a 

vontade de todos em participar nas aulas, optamos por realizar as mesmas em 

circuito. Consideramos ter sido uma excelente estratégia, visto que potenciou a 

aprendizagem dos alunos, pois, desta forma, tiveram a oportunidade de exercitar 

mais vezes os diferentes conteúdos abordados – dado que existiam menos 

alunos por grupo – e, para além disso, estavam mais focados no que tinham de 

fazer.  

No que concerne à predisposição para a prática, em relação à turma residente, 

eram mais motivados, empenhados e tinham mais vontade para aprender. Ao 

longo das aulas existiu sempre um excelente ambiente de trabalho, refletindo-se 
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nas aprendizagens, uma vez que os alunos se envolveram e empenharam de 

uma forma muito positiva nas tarefas propostas. Senti que neste ano de 

escolaridade e, nesta turma especificamente, os alunos estavam sempre muito 

motivados e entusiasmados, queriam absorver tudo o que tínhamos para ensinar 

o que possibilitou a criação de uma boa dinâmica em contexto de aula.  

Relativamente à disponibilidade motora, de uma forma geral, os alunos 

apresentaram alguma apetência para a modalidade de Ginástica Artística. 

Queríamos que estes tivessem progredido mais, contudo, ficamos muito 

orgulhosos e satisfeitos com o trabalho que desenvolvemos tendo em conta o 

pouco tempo que privamos com a turma. Todos consideramos que foi uma 

experiência muito enriquecedora a oportunidade que nos foi dada de lidar com 

diferentes idades, pensamentos, comportamentos, formas de aprender, estar e 

de comunicar, o que fortaleceu muito a nossa atuação enquanto professores. 

Acima de tudo, a turma partilhada foi sinónimo de uma grande partilha de 

vivências, de reflexões, de estratégias e de conquistas, pois todos partilhamos e 

contribuímos para as mesmas experiências.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

A Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem tem uma grande influência 

no EP, baseando-se na “construção de uma estratégia de intervenção, orientada 

por objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento no ensino da EF e 

conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno 

na aula de EF” (p.3) (ver nota de rodapé nº/1). 

Assim, neste capítulo tenciono informar sobre a minha prática no que concerne 

à planificação, participação e intervenção ao longo do EP, salientando os 

aspetos que achei mais marcantes para a realização do mesmo.  

 

4.1.1 Conceção e Planeamento 

Uma das principais tarefas do professor diz respeito à conceção e consequente 

planeamento do processo de ensino-aprendizagem. Segundo as normas 

orientadoras do EP (ver nota de rodapé nº/1), o propósito da conceção é “projetar 

a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação 

educativa, à especificidade da EF no currículo do aluno e às características dos 

alunos, através de: analisar planos curriculares, nomeadamente, as 

competências gerais e transversais expressas; analisar os programas de EF 

articulando as diferentes componentes: finalidades, objetivos, conteúdos e 

indicações metodológicas; utilizar saberes próprios da EF e saberes transversais 

em Educação, necessários aos vários níveis de planeamento; e ter em conta os 

dados da investigação em educação e o contexto cultural e social da escola e 

dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o desenvolvimento e 

a aprendizagens desejáveis” (p.4). Nesse sentido, é plausível a conceção ser 

legitimada como uma das tarefas fundamentais da ação docente, uma vez que 

tem a capacidade de firmar todo o processo de ensino tornando-o mais eficaz. 

De modo a informar e orientar a prática, a PC sugeriu que enquanto núcleo 

realizássemos o enquadramento e a caracterização do meio e da escola e que  

consultássemos os seguintes documentos: Programa Nacional de EF (10º, 11º 
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e 12º anos cursos científicos-humanísticos e cursos tecnológicos)2; Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda3; Regulamento 

Interno do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda4; Projeto de 

Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento5; Plano Anual de Atividades6; 

Aprendizagens Essenciais (10º ano ensino secundário EF)7; Planificação Anual8.  

Conceção: tarefa essencial para o desenvolvimento do professor  

Na faculdade deram-nos a conhecer a existência de vários modelos de ensino, 

tendo sido referidos principalmente, os que defendem que o aluno deve estar no 

centro do processo de ensino. As teorias construtivistas afirmam que os alunos 

não são meros recetores passivos e absorsores de informações, mas sim, 

processadores e construtores ativos do seu próprio conhecimento (Chen et al., 

2000). Apesar de concordar com o conceito construtivista, apenas na prática 

percebi realmente que o aluno tem mais proveito da aula quando está envolvido 

no processo, ou seja, quando o papel do professor é de auxiliar o aluno a 

construir o seu próprio conhecimento. A meu ver, os alunos devem perceber o 

porquê de realizarem determinado exercício, tendo por isso sempre incentivado 

a utilização do questionamento. De acordo com Cobb (1994), na visão 

construtivista o professor é um facilitador do conhecimento.  Apresento de 

 

2 In Programa de Educação Física 10º, 11º e 12º anos dos Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 

Tecnológicos: 2001, Lisboa: Ministério da Educação Departamento do Ensino Secundário. Jacinto, J., 

Carvalho, L., Comédias, J., e Mira, J.   

3 In Projeto Educativo Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, ano letivo 2018/2019, aprovado pelo 

Conselho Geral: 2018. Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 

4 In Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, ano letivo 2018/2019, 

aprovado pelo Conselho Geral: 2016. Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 

5 In Projeto de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento, ano letivo 2018/2019, aprovado pelo 

Conselho Geral: 2018. Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 

6 In Plano Anula de Atividades, aprovado no ano letivo 2018/2019. Agrupamento de Escolas Francisco de 

Holanda. 

7 In Aprendizagens Essenciais dos alunos 10º ano de Educação Física, homologadas pelo Despacho nº 

8476-A/2018. 

8 In Planificação Anual, aprovado no ano letivo 2018/2019 pelo Grupo Disciplinar de Educação Física e 

Desporto. Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda.  
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seguida, um excerto que exibe a opinião de uma aluna no que diz respeito ao 

processo de ensino (centrado no aluno): 

“(…) é muito benéfico na nossa aprendizagem porque temos de ser nós a fazer, não 

é só mandar nós fazermos algo, mas nós temos também de nos empenhar na aula. 

(…) ao participarmos conseguimos ver o que está por trás dos bastidores por assim 

dizer, o que temos de fazer para chegar a um resultado final e que não é tudo feito 

sem trabalho.” (Transcrição da entrevista utilizada no estudo de investigação)  

Ao longo do relatório de estágio fui evidenciando a importância da partilha e da 

transmissão dos valores inerentes ao desporto. Para mim, mais do que ensinar 

os alunos a realizar determinada ação, é fundamental formá-los enquanto 

pessoas e, isso, passa pela aquisição de valores como o espírito de equipa, a 

união, a superação, o respeito, etc. Considero que a aquisição destes valores 

vão fazer a diferença na vida futura. Para além disso, um dos meus objetivos 

também passou por incutir o gosto pelo desporto e por incentivar à prática da 

atividade física fora da escola, uma vez que a maioria dos alunos só pratica 

atividade física nas aulas de EF.  

Concluindo, o professor deve formular a seu pensamento tendo sempre presente 

as características dos alunos, as várias investigações relativas às metodologias 

existentes, as metas constantes no projeto educativo da escola, etc., definindo 

assim a sua conceção e, por seguinte, aplicando esta na prática. Nesse sentido, 

“a atividade teórico-prática de ensinar constitui o núcleo do trabalho docente” 

(Pimenta, 2013, p. 63). Desta forma, unindo a teoria da conceção à prática, 

tornou-se urgente efetuar um planeamento.  

Planeamento: uma ferramenta fundamental para o professor 

Segundo Bossle (2002), o planeamento é uma construção orientadora da ação 

docente, que como processo, organiza e dá direção à prática seguindo os 

objetivos a que se propõe. Planear significa “pensar a ação docente refletindo 

sobre os objetivos, os conteúdos, os procedimentos metodológicos, a avaliação 

do aluno e do professor” (Leal, 2005, p. 1). Por isso, é importante que o 

planeamento vá ao encontro do contexto e das características dos alunos. Assim 

sendo, Leal (2005, p. 1) defende que o planeamento é um processo que exige 
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“organização, sistematização, previsão e decisão”, de forma a assegurar a 

eficiência e o êxito de uma ação.  

O início do ano letivo foi de grande azáfama, com tanta coisa para fazer e, ao 

mesmo tempo, o entrosamento a uma nova realidade e, por isso, a ajuda da PC 

foi indispensável. Nos primeiros dias elucidou-nos como tudo se iria desenrolar, 

quais os documentos que deveríamos analisar e as tarefas a que deveríamos 

dar prioridade. Rapidamente compreendi que o planeamento diz respeito ao 

“pontapé de saída” de um jogo, ou seja, é o ponto de partida de todo o processo 

de ensino-aprendizagem. Planificar a educação significa planear as 

componentes que constituem o processo de ensino-aprendizagem nos 

diferentes níveis da sua realização e, para além disso, significa aprender, o mais 

corretamente, as estruturas e linhas essenciais das tarefas e processos 

pedagógicos (Bento, 2003). A planificação é o elo de ligação entre a teoria e a 

prática, ou seja, é a conexão entre as exigências do sistema educativo e do 

programa e a sua realização na prática. Planear é uma previsão sobre o que irá 

acontecer, é um processo de reflexão sobre a prática docente, sobre os seus 

objetivos, sobre o que está a acontecer e o que aconteceu (Leal, 2005). Face a 

esta conceção, é importante mencionar que o planeamento não é estanque, isto 

é, pode ser sujeito a alterações, quer por motivos meteorológicos, devido à 

realização de atividades (não programadas no início do ano), quer por trocas de 

espaço com colegas ou por adaptação da UD em prol do sucesso dos alunos, 

como evidencia a reflexão que se segue: 

“Decidi não introduzir a situação de jogo 5x5 (Basquetebol), uma vez que sabia de 

antemão que todas as equipas iriam ter apenas quatro elementos. Para além disso, 

achei que não fazia sentido este conteúdo ser introduzido e exercitado apenas numa 

aula, tendo em conta que na próxima semana uma aula será dedicada à avaliação 

sumativa e outra ao torneio. A unidade didática é um guião que serve para nos 

orientar, contudo, este guião não é fechado e, por isso, sempre que for pertinente e 

as ações forem justificadas a unidade didática pode sofrer alterações.” (RA – aula 

85 e 86 – 13 de abril, 2019) 

Considero o planeamento uma ferramenta essencial para o professor 

guiar/orientar o seu processo de ensino-aprendizagem. Bossle (2002, p. 32) 

afirma que “planear faz parte do ser humano” e, por isso, confesso que ter um 
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plano de ação me deixou mais confortável na minha prática, pois foi uma forma 

de manter o controle sobre todo este processo. No entanto, como referi na 

reflexão acima, “este guião não é fechado” e, por isso, pode e deve sofrer 

alterações sempre que as circunstâncias o exigirem. O facto de o planeamento 

sofrer transformações, só mostra que o ensino não deve ser estático nem pré-

definido. Segundo Castro et al. (2008), o planeamento é utilizado para organizar 

a ação educativa, visto que possibilita que se levante o questionamento sobre o 

tipo de cidadão que se deseja formar.  

 

4.1.1.1 Os Programas Nacionais de Educação Física 

Cabe ao professor de EF adaptar os programas nacionais à realidade da escola 

(condições sociais, instalações e materiais) e, posteriormente, à turma onde está 

inserido. Jacinto et al. (2001) reconhecem ao professor a responsabilidade de 

selecionar os objetivos específicos e as soluções pedagógicas e didático-

metodológicas mais adequadas, em benefícios reais da atividade do aluno. Esta 

adaptação deverá estar integrada no planeamento indo ao encontro da conceção 

que o professor dispõe acerca do ensino, do papel do professor, da escola, da 

metodologia de ensino, da disciplina de EF, etc. Com o objetivo de elevar o 

sucesso educativo dos alunos e tornar eficaz o processo de aprendizagem é 

necessário analisar o Programa Nacional de EF, as Aprendizagens Essenciais, 

o Projeto Educativo da Escola e o Regulamento Interno da mesma. Assim, uma 

das primeiras tarefas que a PC nos aconselhou a realizar foi a análise e 

interpretação destes documentos, com maior destaque para os Programas 

Nacionais de EF e para as Aprendizagens Essenciais.  

A EF para além da disciplina de Português, é a única disciplina que acompanha 

os alunos ao longo de todo o seu percurso escolar, ou seja, desde o primeiro 

ano de escolaridade até ao décimo segundo ano. De acordo com o Programa 

Nacional de EF referente ao secundário (ver nota de rodapé nº/2), a conceção 

de EF adotada tem como objetivo a “apropriação das habilidades e 

conhecimentos na elevação das capacidades do aluno e na formação de 

aptidões, atitudes e valores, proporcionadas pela exploração das suas 

possibilidades de atividade física adequada - intensa, saudável, gratificante e 



58 
 

culturalmente significativa”. Assim, as orientações metodológicas baseiam-se 

numa conceção de participação dos alunos definida por quatro princípios 

fundamentais: (i) a garantia de atividade física, visando a melhoria da qualidade 

de vida, saúde e bem-estar. A atividade física deve ser motivadora, adequada e 

em quantidade suficiente, no sentido de promover o aumento e a manutenção 

das capacidades motoras e, sobretudo, promover o gosto pela prática de 

atividade física regular; (ii) promoção da autonomia, pela atribuição do 

reconhecimento e exigência das responsabilidades. Durante as aulas a 

autonomia foi desenvolvida, principalmente, aquando da utilização do modelo de 

AC. Os alunos trabalharam em grupos e com a orientação e ajuda da professora 

assumiram a liderança e desenvolveram coreografias (Ginástica Artística, 

Expressão Corporal e Aeróbica e Ginástica Acrobática); (iii) valorização da 

criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa dos alunos. Ao longo do ano 

foram formuladas várias estratégias - elaboração de cartazes de apoio à equipa, 

criação de um emblema, invenção de gritos de saudação, etc. - com o objetivo 

de apelar à criatividade dos alunos e incentivar os mesmos a criar, produzir e 

inventar algo novo; (iv) orientação da sociabilidade com o intuito de uma 

cooperação efetiva entre os alunos, principalmente nas situações de 

competição. Tudo isto foi promovido através da implementação do MED, uma 

vez que este modelo permitiu que os alunos aprendessem a valorizar a ética e o 

espírito desportivo, a responsabilidade pessoal e coletiva, a cooperação e a 

solidariedade e, acima de tudo, o MED proporcionou um clima relacional 

favorável ao aperfeiçoamento das aprendizagens. Tendo em conta tudo o que 

foi referido, Jacinto et al. (2001) defendem que o programa de EF constitui, um 

guia para a ação do professor que, sendo motivado pelo desenvolvimento dos 

seus alunos, encontra neste os indicadores para orientar a sua prática. 

A minha prática foi relativa ao 10º ano de escolaridade e, por isso, decidi efetuar 

uma análise mais detalhada deste ciclo de ensino. Segundo o Programa 

Nacional de EF (ver nota de rodapé nº/2), neste ano importa consolidar e, 

eventualmente, completar a formação diversificada do ensino básico, ou seja, 

este ano tem caráter de revisão. Assim, a composição curricular neste ano de 

escolaridade mantém os objetivos do 9º ano. Esta revisão tem como propósito 

facilitar a adaptação à mudança de escola e à composição da turma, dando 
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oportunidades de recuperação e/ou aperfeiçoamento de matérias em que os 

alunos vivenciaram mais dificuldades ou que as escolas dos 2º e 3º ciclos não 

tenham conseguido desenvolver (Jacinto et al., 2001). Constitui-se este ano de 

escolaridade como um período de estabilização das aprendizagens que 

permitam escolhas sustentadas nos anos seguintes.  

Os programas são linhas orientadora que o professor deve utilizar para se guiar 

e, apesar de serem documentos estruturantes, devem ser adaptados às 

características do meio e da turma. O professor deve ter capacidade de reflexão 

relativamente ao planeamento e objetivos do processo de ensino, no sentido de 

os momentos de aprendizagem irem ao encontro das diretrizes presentes nos 

vários documentos que regem o ensino da EF e, sobretudo, irem ao encontro 

das necessidades dos alunos. O objetivo dos programas é fornecer uma 

igualdade, a nível nacional, dos conteúdos a lecionar. No entanto, é função do 

professor interpretá-los, avaliá-los e adaptá-los com o intuito de proporcionar a 

melhor aprendizagem aos alunos. O professor deve agir de acordo com a 

comunidade escolar, sem nunca esquecer o ator principal: o aluno. Nesse 

sentido, o Ministério da Educação elaborou um documento – Aprendizagens 

Essenciais de Educação Física (ver nota de rodapé nº/7) – que tem como 

propósito o desenvolvimento das competências inscritas no “Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória”. As Aprendizagens Essenciais orientam-se 

para a concretização deste “Perfil”, considerando a especificidade da disciplina 

e a exclusividade do seu contributo, no que concerne às áreas de competência 

de “consciência e domínio do corpo”, de “bem-estar, saúde e ambiente” e de 

“relacionamento interpessoal”.  

A EF é reconhecida universalmente pela sua a importância no currículo dos 

alunos de todos os níveis de educação e ensino, enquanto promotora do seu 

desenvolvimento global e harmonioso, numa abordagem que estimula o 

raciocínio e a resolução de problemas complexos. Assim, ao longo do ensino 

básico e no ensino secundário as aprendizagens essenciais consideram-se em 

três áreas: (i) área das atividades físicas, um conjunto de matérias no nível de 

complexidade definido para cada ano de escolaridade, garantindo a 

característica eclética da EF, pela variedade do tipo de matérias. No 10º ano, o 

aluno desenvolve competências essenciais de nível introdução em 5 matérias e 
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de nível elementar numa matéria, de diferentes subáreas; (ii) área de aptidão 

física, em que o objetivo passa pela elevação e/ou manutenção de todas as 

capacidades que permitam ao aluno, ter aptidão aeróbia e aptidão muscular em 

valores inscritos na Zona Saudável da Aptidão Física do programa Fit Escola, 

em função da sua idade e sexo; (iii) área dos conhecimentos, o aluno deve ser 

capaz de relacionar a aptidão física e saúde, identificando os fatores associados 

a um estilo de vida saudável e interpretar a dimensão sociocultural dos desportos 

e da atividade física. No 10º ano o aluno também deve saber realizar a prestação 

de socorro a uma vítima em paragem cardiorrespiratória. No sentido de cumprir 

este critério foi realizada uma ação de formação “Suporte Básico de Vida” 

orientada pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães e utilizamos vários vezes 

o Instagram do NE (xico.energy), colocando publicações acerca desta temática.  

 

4.1.1.2 Planear ou Flexibilizar? A Dificuldade do Planeamento 

O planeamento deve ser idealizado, reconhecido e vivenciado no cotidiano da 

prática docente como um processo de reflexão (Fusari, 1990). Assim sendo, é 

fundamental mencionar que este está sujeito a reformulações, principalmente ao 

nível da prática (momento da ação). 

Segundo Figueiredo (2002), é importante planear no tempo o desenvolvimento 

das atividades, no entanto, importa reconhecer que, se planearmos em demasia, 

corremos o risco de impedir a melhoraria do processo de ensino-aprendizagem, 

assim como toda a novidade. Ao longo deste ano, percebi o complexo trabalho 

que rodeia o planeamento. É necessário saber gerir de forma harmoniosa o 

equilíbrio entre o que é planeado e o que acontece inesperadamente. De acordo 

com Castro et al. (2008), o planeamento é utilizado para nortear um caminho a 

ser percorrido no sentido de atingir objetivos traçados. Logo, se por um lado, 

deve existir um delineamento/planeamento inicial acerca dos objetivos e do 

percurso que deve ser concretizado para os alcançar. Por outro lado, devemos 

estar suscetíveis a uma flexibilização da ação pedagógica, uma vez que o 

planeamento não é algo estático e inalterável.  
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O planeamento não deve ser utilizado como um regulador das ações humanas, 

mas sim como um orientador na busca da “autonomia, na tomada de decisões, 

nas resoluções de problemas” e na escolha dos caminhos a serem percorridos 

(Castro et al., 2008, p. 57). Por este motivo, o planeamento pode e deve ser 

modificado ou até mesmo totalmente alterado consoante as circunstâncias. A 

verdade é que no momento da ação, muitas vezes estamos perante uma 

realidade com a qual não estávamos a contar. Nesse momento temos de nos 

adaptar e resolver a situação. Isso não quer dizer que não houve um 

planeamento prévio ou que este não foi efetuado da melhor forma. Apenas 

significa que na realidade podemos ser surpreendidos por uma infinidade de 

situações e o facto de termos realizado um planeamento ajuda-nos a ajustar o 

mesmo, como evidencia a seguinte reflexão: 

“Como uma aluna estava a faltar, o aluno V não fez aula devido a lesão e o aluno A 

lesionou-se no início da aula – ficando com 12 alunos – tive de alterar algumas 

duplas para o jogo final 2x2 (Voleibol).” (RA – aula 9 e 10 – 2 de outubro, 2018) 

Alguns dos constrangimentos que ao longo do EP obrigaram a uma adaptação 

do planeamento estiveram relacionados com o número de alunos, o material, a 

realização de atividades do NE e com as condições meteorológicas (o excesso 

de calor ou a chuva foram fatores que condicionaram as aulas no exterior), sendo 

possível evidenciar exemplos de constrangimentos nas reflexões que se 

seguem: 

“A aula de hoje seria dedicada à exercitação de todos os conteúdos, contudo 

tivemos de realizar a avaliação sumativa, uma vez que ficamos sem uma aula. Isto 

deve-se ao facto de irmos realizar uma atividade ao Guimagym.” (RA – aula 37 e 38 

– 20 de novembro, 2018) 

“O início da aula foi dedicado à realização do teste vaivém, estando metade da 

turma a realizar o teste enquanto a outra contava o número de percursos e vice-

versa. Contudo, a aula foi realizada no exterior e à hora da sua realização estava 

bastante calor não havendo sombras por onde os alunos pudessem correr. Para 

além do teste vaivém ser um teste bastante exigente, estas condições fizeram com 

que os alunos ficassem mais fatigados do que o normal. Após a realização do teste 

um aluno sentiu-se mal, acabando mesmo por vomitar.” (RA – aula 109 e 110 – 21 

de maio, 2019) 
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Tendo em conta tudo o que foi mencionado, o planeamento deve ser uma 

organização de ideias e de informações e, por isso, deve ser realizado de forma 

flexível. Desta forma, será possível reajustá-lo e alterá-lo conforme as 

imprevisibilidades e as condicionantes que decorrem do contexto. Ao longo do 

meu EP, principalmente no início do ano, surgiram muitas situações inesperadas 

no que diz respeito ao número de alunos. No entanto, a sorte de estar a lecionar 

uma modalidade na qual me sinto bastante à-vontade (voleibol) permitiu-me ter 

uma reflexão/ação rápida e adaptar os exercícios planificados. Assim, ao longo 

do ano fui melhorando a minha capacidade de flexibilização e percebendo que 

não podemos ser reféns do planeamento. 

Segundo Quina (2009), o planeamento em EF decorre a vários níveis: plano 

anual, unidade didática e plano de aula (PA). A estes três níveis de planeamento 

acrescento ainda o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC).   

 

4.1.1.2.1 Plano Anual 

O plano anual “é um plano de perspetiva global que procura situar e concretizar 

o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas” (Bento, 1987, p. 59). 

“O professor começa por perspetivar o ano letivo construindo uma ideia geral 

das suas intenções pedagógicas, ideia que especifica e operacionaliza no plano 

anual.” (Quina, 2009, p. 72). 

No início do ano letivo foi-nos proposto que elaborássemos o plano anual 

assinalando a distribuição das modalidades, assim como a respetiva carga 

horária. Nesse sentido, recorri à Planificação Anual (ver nota de rodapé nº/8) 

aprovada pelo Grupo Disciplinar de EF e Desporto, ao Programa Nacional de EF 

(ver nota de rodapé nº/2) para o secundário, ao Plano Anual de Atividades (ver 

nota de rodapé nº/6) e ao calendário escolar. Estes documentos auxiliaram na 

orientação do planeamento dos conteúdos das diferentes modalidades e na 

realização da respetiva calendarização. A conceção do plano anual implicou a 

realização sequencial das seguintes tarefas: (i) análise das modalidades 

(unidades didáticas) referentes ao 10º ano adotadas pela escola; (ii) 

calendarização e planificação das diferentes UDs pelo número total de aulas 

previstas em cada período, tendo em conta o calendário escolar e o plano de 
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atividades da escola (XicOlimpíadas, inter-turmas, visitas de estudo, etc.); (iii) 

organização dos objetivos, dos conteúdos e relativos critérios de êxito presentes 

em cada UD; (iv) verificação dos recursos materiais. 

Segundo Bento (cit. por Quina, 2009), “planear consiste na seleção e 

ordenamento dos objetivos e dos conteúdos programáticos, tendo em 

consideração as condições locais (pessoas, espaços e materiais) e temporais 

(número de horas).” Deste modo, as aulas delineadas foram as seguintes: aulas 

organizacionais  (aula de apresentação e testes de condição física – Fit Escola), 

Atletismo  (Resistência), Ginástica (Artística – solo e aparelhos (minitrampolim) 

– e Acrobática), Badminton, Expressão Corporal e Aeróbica e Jogos Coletivos 

(Voleibol, Basquetebol e Futsal). A modalidade de Andebol também faz parte do 

programa de EF do 10º ano, no entanto, optamos (eu e a PC) por não lecionar a 

mesma. Esta posição deveu-se ao facto de a referida modalidade ser lecionada 

no terceiro período e este ser muito curto. Como a escola não tem condições 

para a prática do Andebol demos preferência à modalidade de Futsal. Para a 

lecionação das diversas UDs foram usados diferentes modelos de ensino tendo 

em conta a natureza da modalidade, o nível dos alunos e os conteúdos. 

No primeiro período foram reservadas 2 aulas organizacionais – apresentação e 

realização dos testes Fit Escola, 10 aulas de Voleibol, 6 aulas de Atletismo – 

Resistência e 8 aulas de Ginástica Artística (solo e aparelhos). Após as aulas 

organizacionais e tendo em conta o roulement das instalações a primeira aula 

escolhida a abordar foi de Voleibol, dado a minha à-vontade com a modalidade 

(treinadora de voleibol). No que diz respeito ao ensino da modalidade de 

Voleibol, inicialmente, este foi baseado no MID, onde eu tomava todas as 

decisões – escolhia os exercícios, a intensidade e duração dos mesmos e 

controlava e organizava a atividade da turma. Dei preferência a este tipo de 

ensino, pois desta forma tinha controlo total da aula e da turma e como tinha 

pouca experiência (como professora) era uma forma de garantir que a aula 

corresse bem. O facto de ainda estar a conhecer a turma e a perceber os seus 

limites foi outro motivo que me fez optar por utilizar um estilo de ensino mais 

autoritário e mais centrado no professor. De seguida, lecionei a modalidade de 

Ginástica Artística, adotando, inicialmente o mesmo método acima referido. 

Contudo, aquando da visita do PO à escola, durante a reflexão sobre a aula este 
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fez referência às potencialidades do ensino de pares e ao modelo de AC e, por 

isso, apesar de estar perto do final da UD decidi experimentar os mesmos, como 

evidencia a reflexão seguinte:    

“Foi uma boa estratégia, no exercício da sequência, ter colocado o ensino a pares. 

Desta forma, todos os alunos realizaram os exercícios de forma segura, uma vez 

que todos executaram com as ajudas. Esta estratégia também permitiu que os 

alunos se ajudassem uns aos outros dando feedback sobre a forma correta de 

executar os diferentes elementos gímnicos.” (RA – aula 33 e 34 – 13 de novembro, 

2018) 

Posteriormente, lecionei as aulas de Atletismo (Resistência). Como o Atletismo 

é uma modalidade da qual os alunos não gostam muito, com o objetivo de cativar 

e incentivar os alunos para as aulas decidi dar início à implementação do MED. 

Devo referir que senti mais facilidade em aplicar algumas das características do 

MED nesta modalidade,  visto que na faculdade experienciamos este modelo em 

todo o seu esplendor. Assim, decidi organizar a turma por equipas e realizar um 

quadro competitivo em que os exercícios contabilizavam para o mesmo. O 

exemplo que se segue evidencia a experiência vivida nas aulas de Atletismo:  

“Normalmente os alunos não gostam das aulas de atletismo e muitas vezes não 

fazem aulas quando sabem que vão ter atletismo. Estamos a mudar a sua 

perspetiva acerca da modalidade e isso é muito bom. Na semana passada 

perguntaram-me quando é que voltávamos a ter atletismo. É gratificante ver os 

alunos tão interessados e empenhados.” (RA – aula 41 e 42 – 27 de novembro, 

2018)  

Após ter experienciado algumas das características do MED e ter vivenciado o 

seu sucesso, decidi transportá-las para as aulas de Voleibol, visto que devido ao 

roulement das instalações após as aulas de Atletismo voltei a lecionar Voleibol. 

É de salientar que os colegas do Grupo de EF foram sempre muito acessíveis, 

permitindo-nos, por vezes, alterar de espaço.   

Relativamente ao segundo período, foram dedicadas 7 aulas para a modalidade 

de Badminton, 6 aulas para Expressão Corporal e Aeróbica e 8 aulas para a 

modalidade de Basquetebol. O ensino do Badminton e do Basquetebol foi 

baseado no MED. Apesar do MID também ter estado presente em determinados 

momentos das aulas, principalmente aquando da introdução de conteúdos, o 
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MED foi o modelo mais predominante. Neste período, introduzi novas 

características do MED com o objetivo dos alunos ganharem mais 

responsabilidade e autonomia e, ao mesmo tempo, sentiram-se mais afiliados às 

equipas. Assim, entreguei a cada equipa uma ficha na qual pedia para 

preencherem o nome do capitão (único elemento da equipa que se podia dirigir 

ao quadro para apontar os resultados e após o comando da professora tinha o 

dever de colocar a sua equipa a trabalhar), o nome, a cor e o grito da equipa. 

Logo, nestas aulas, cada equipa tinha a sua cor e, para além disso, o capitão 

tinha uma braçadeira que o identificava:  

“Foi uma estratégia bastante positiva ter dado braçadeiras de capitão ao 

representante da equipa. Os alunos ficaram bastante entusiasmados quando viram 

as braçadeiras e desta forma consigo identificar mais facilmente o capitão de cada 

equipa.” (RA – aula 53 e 54 – 8 de janeiro, 2019) 

Uma condicionante durante as aulas de Basquetebol, nomeadamente, na aula 

63 e 64, que me obrigou à alteração da UD foram as condições climatéricas. 

Nesse dia estava destinada ao exterior, no entanto, como estava a chover tive 

de lecionar uma aula teórica, o que atrasou o planeamento da modalidade. 

“Como, hoje, estava previsto chover e a nossa aula era no exterior preparei uma 

aula prática e uma aula teórica como plano B. Segundo a professora cooperante 

devemos ter sempre um plano A e B.”  (RA – aula 63 e 64 – 23 de janeiro, 2019) 

No que diz respeito às aulas de Expressão Corporal e Aeróbica, devido às 

características da modalidade foi utilizado um misto de MID com AC. Assim, nas 

primeiras aulas, de introdução de conteúdos, foi predominante o uso do MID, no 

entanto, com o desenrolar da UD passei a aplicar o modelo da AC, uma vez que 

o meu estudo seria aplicado nestas aulas, sendo que um dos objetivos era 

perceber o impacto que a AC tem na aprendizagem dos alunos. Segundo Casey 

e Goodyear (2015), estudos sobre as aprendizagens através do uso da AC 

revelaram que os alunos adquirem uma capacidade de realização, uma vez que 

aplicam e compreendem o conteúdo, desenvolvem as habilidades interpessoais, 

seja de comunicação e/ou relação entre pares, há uma maior participação, isto 

é, um melhor envolvimento nas tarefas de aprendizagem e, por último, uma 

melhoria na saúde psicológica, pela promoção da autoestima e da motivação. 
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No terceiro período, foram destinadas 7 aulas para a modalidade de Futsal e 6 

aulas para a modalidade de Ginástica Acrobática. É de salientar que a 

implementação do MED esteve presente mais uma vez, neste caso, na 

modalidade de Futsal. Neste período foram acrescentadas as funções de 

estatístico e árbitro. Com o objetivo de tornar esta modalidade mais espetacular, 

proporcionar a festividade, promover o trabalho em equipa, elevar os valores 

inerentes ao desporto e incentivar a uma maior vontade de realização nas aulas, 

decidi conceder mais prémios no final da UD. Assim, para além da classificação 

habitual (1º, 2º e 3º lugar), optei por atribuir vários prémios: melhor marcador, 

equipa união, melhor atleta, equipa fair-play e equipa criatividade (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

A AC foi implementada nas aulas de Ginástica Acrobática. Nestas aulas os 

alunos tiveram de trabalhar em equipa, com o intuito de apresentarem uma 

coreografia de Ginástica Acrobática. No sentido de promover a autonomia e a 

responsabilidade foi entregue a cada equipa um Manual (Anexo 1) com 

orientações para a construção da coreografia. Assim, a partir da segunda aula 

os alunos começaram a elaborar as suas coreografias de Ginástica Acrobática.   

 

4.1.2.2.2 Modelo de Estrutura do Conhecimento  

Os MECs foram elaborados tendo por base o modelo de Vickers (1990). O MEC 

fornece a estrutura para a construção de uma perspetiva baseada no 

conhecimento para o ensino do desporto e da atividade física, uma vez que 

incluiu todas as informações pertinentes e necessárias para a realização de 

Figura 11 - Prémios de Futsal 

 

Figura 11 - Ação de Formação Suporte Básico de 
VidaFigura 12 - Prémios de Futsal 
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determinada modalidade (Vickers, 1990). Este modelo é um instrumento que tem 

como finalidade auxiliar o professor na planificação e consequente prática 

pedagógica através da formação de um conjunto de diretrizes sustentadas. 

Contextualização da estrutura do MEC 

O MEC parte de uma visão macro para uma visão progressivamente mais 

individualizada. Nesse sentido, é divido em três fases: análise, decisão e 

aplicação, que, por sua vez, estão subdividas em oito módulos (Vickers, 1990). 

A fase de análise engloba os três primeiros módulos, a fase da decisão abrange 

o módulo quatro, cinco, seis e sete e, por último, o módulo oito insere-se na fase 

da aplicação. Relativamente à fase de análise, primeiro procedi à análise da 

modalidade, nomeadamente à análise dos seus conteúdos e respetivos critérios 

de êxito, engobando-os nas quatro categorias transdisciplinares do 

conhecimento declarativo: habilidades motoras, condição física e fisiológica, 

conceitos psicossociais e cultura desportiva (Módulo 1). Este tipo de 

conhecimento é fundamental, uma vez que um professor de EF pode e deve 

aprofundar ao máximo aquilo que é necessário saber sobre as modalidades que 

leciona. De seguida, prossegui à análise das condições de aprendizagem e 

envolvimento (Módulo 2). Esta análise revela-se extremamente importante, 

principalmente para um professor iniciante, dado que nos irá fornecer 

informações necessárias acerca dos recursos espaciais, materiais, humanos e 

temporais. Posteriormente, realizei a análise dos alunos, uma vez que o aluno é 

o nosso instrumento de trabalho (Módulo 3). Assim, no sentido de perceber os 

aspetos que iriam influenciar o desenrolar de todo o processo de ensino-

aprendizagem procedi à realização de dois estudos: caracterização biográfica e 

socioeconómica e a caracterização da aptidão física. Para além disso, a 

avaliação diagnóstica foi essencial nesta fase, uma vez que me forneceu 

informações acerca do nível e do conhecimento dos alunos. Terminada a fase 

de análise, é necessário tomar decisões, logo, nesta fase foi preciso determinar 

a extensão e sequência dos conteúdos tendo por base a estrutura do 

conhecimento, as condições de aprendizagem e o nível dos alunos (Módulo 4). 

Desta forma, foi possível definir os objetivos (gerais e específicos) que pretendia 

que os alunos conhecessem e adquirissem (Módulo 5). Assim sendo, os 

objetivos referem-se áquilo que cada professor pretende que a sua turma 
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alcance, seja em grupo ou do ponto de visto individual, provocando, deste modo, 

alterações nos comportamentos dos alunos. Estes objetivos foram definidos em 

função de todos os módulos expostos anteriormente, de forma a alcançar o 

sucesso. Após planear o processo de ensino dos alunos torna-se essencial 

avaliar o mesmo, uma vez que é através dele que conseguimos determinar os 

resultados das ações de aprendizagem dos alunos e o grau de realização dos 

objetivos definidos no início da UD (Módulo 6). Por fim, na fase de decisão, o 

professor deverá desenhar as atividades de aprendizagem e as respetivas 

progressões (Módulo 7). Este módulo assenta nas decisões acerca da forma 

como o professor deverá planear, de forma integrada, as quatro categorias 

transdisciplinares incluídas na UD, adotando as metodologias de trabalho mais 

adequadas e recorrendo a estratégias que apontem para um processo de ensino 

tão global quanto possível, tão analítico quanto necessário e com períodos de 

aprendizagem concentrados e distribuídos. Por último, resta aplicar tudo na 

prática (Módulo 8). Assim, este módulo corresponde à aplicação prática de tudo 

o que foi enunciado anteriormente, incluindo planeamentos, planos de aula, 

unidades didáticas, avaliações e reflexões. 

O meu trajeto 

No que diz respeito à elaboração do MEC, reconheço que inicialmente foi um 

processo um pouco moroso, visto que requer uma grande pesquisa de 

conhecimentos, dada a quantidade de informação que necessita de abranger. 

No primeiro período, como tínhamos de elaborar muitos documentos, os MECs 

só ficaram prontos após terminadas as UDs, não tendo auxiliado o meu processo 

de planificação e, consequentemente a minha prática. No entanto, nos períodos 

seguintes, no sentido de adiantar trabalho, facilitar o planeamento e o sucesso 

das modalidades em questão, algumas partes dos MECs foram realizados 

durante os períodos de interrupção letiva, permitindo a sua conclusão ainda no 

início das UDs. A elaboração dos MECs permitiu-me aprofundar o meu 

conhecimento sobre as modalidades lecionadas, uma vez que foi necessário 

pesquisar e investigar sobre as mesmas – definição das habilidades motoras, 

respetivos critérios de êxito e, consequente elaboração da grelha de avaliação 

diagnóstica; pesquisa sobre a cultura desportiva, tendo sido essencial para 

delinear a informação que queria transmitir aos alunos (regras, terminologia, 
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história); procura e investigação de atividades de aprendizagem e respetivas 

progressões; etc. – e, ao mesmo tempo, refletir sobre a informação recolhida. 

Durante a realização dos MECs tive a oportunidade de refletir sobre qual/ quais 

os modelos de ensino que deveria adotar para determinada modalidade, bem 

como qual o caminho a seguir para atingir o objetivo pretendido naquela 

modalidade – por exemplo, em Ginástica Acrobática tinha como  objetivo que no 

final os alunos conseguissem construir e apresentar uma coreografia, sendo que 

para isso tinham de aprender a ouvir, partilhar e aceitar a opinião dos outros e 

perceber quais os pontos fortes e menos fortes de cada um. No entanto, em 

Basquetebol o meu objetivo passava por ensinar os alunos a realizarem os 

gestos técnicos não só em situações de exercício critério, como também em jogo 

e, acima de tudo, aprenderem a trabalhar em equipa (não serem individualistas) 

e experienciarem um ambiente de competição. Face a tudo o que foi descrito, 

considero que a partir do segundo período, o MEC foi um documento que 

orientou o meu processo de ensino.   

  

4.1.1.2.3 Unidades Didáticas 

As unidades didáticas são partes integrantes e essenciais do programa de uma 

disciplina, uma vez que se constituem unidades integrais do processo 

pedagógico e evidenciam ao professor e aos alunos etapas específicas do 

processo de ensino-aprendizagem (Bento, 2003).   

Em conformidade com as diretrizes do programa, o plano anual subdivide-se em 

períodos, com diferentes unidades de ensino. Nesse sentido, posteriormente à 

elaboração do plano anual, sucede o planeamento das UDs. Quina (2009) 

entende que a UD é um conjunto de aulas, com estruturas organizativas 

idênticas, centradas em alcançar um conjunto de objetivos. Assim, torna-se 

essencial elaborar UDs, pois estas orientam e auxiliam o processo de ensino, 

bem como a preparação das aulas. A UD serve de base de sustentação à ação 

do professor, uma vez que inclui as habilidades motoras (conteúdos técnicos e 

táticos) e, para além disso, contém uma abordagem à história da modalidade, 

bem como à sua terminologia e regras (cultura desportiva) e ainda podemos 

encontrar parâmetros referentes à fisiologia do treino/condição física e conceitos 

psicossociais. O planeamento das UDs procura garantir, acima de tudo, uma 
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sequencia lógica, específica e metodológica da matéria, e organizar as 

atividades do professor e dos alunos através da regulação e orientação da ação 

pedagógica (Bento, 2003).  No entanto, as UDs devem ser passíveis de 

alterações, tendo sempre em conta as necessidades do aluno, ou seja, a sua 

evolução.  

Ao longo da conceção da UD tive de ter em conta uma série de aspetos: (i) definir 

os conteúdos, assim como os objetivos de aprendizagem; (ii) verificar os espaços 

– no auditório não podem ser lecionados desportos coletivos, nem Badminton, 

visto que não é permitido lecionar modalidades que envolvam a utilização de 

bolas ou de raquetes e no exterior não se pode lecionar Ginástica Artística e 

Acrobática, Badminton e Expressão Corporal e Aeróbica; (iii) definir o número de 

aulas da UD; (iv) distribuir os conteúdos pelas aulas e definir a função didática 

de cada aula – avaliação diagnóstica, introdução, exercitação, consolidação e 

avaliação sumativa. A primeira aula era dedicada à avaliação diagnóstica e a 

última à avaliação sumativa, no entanto, durante o segundo período, após 

terminar de lecionar a UD de Badminton, decidi realizar a avaliação sumativa na 

penúltima aula, nas modalidades em que o MED era implementado, como 

evidencia a reflexão que se segue: 

“Nesta aula, senti que o torneio devia ser a última aula da unidade didática 

(Badminton). No final da aula, os alunos estavam todos entusiasmados por 

pensarem terem terminado a UD de badminton e por terem recebido os prémios 

referentes ao seu esforço. Contudo, quando lhes disse que ainda faltava mais uma 

aula, a aula da avaliação sumativa, aquela alegria dissipou-se. A verdade é que o 

torneio permite que os alunos sintam as emoções à flor da pele, pois o espírito 

competitivo toma conta deles, sente-se uma energia no ar diferente das outras aulas 

e, por isso, considero que o torneio é uma boa forma de culminar uma unidade 

didática. Após refletir, na unidade didática de Basquetebol irei realizar a avaliação 

sumativa na penúltima aula e o torneio na última aula, de forma a culminar a unidade 

didática da melhor maneira.” (RA – aula 71 e 72 – 12 de fevereiro, 2019)  

(v) definir o modelo de ensino a seguir, assim como a estrutura organizativa geral 

da turma (número e constituição das equipas/grupos); (vi) verificar os materiais 

necessários para as aulas.    

Durante a elaboração das UDs surgiram algumas dúvidas, principalmente no que 

concerne aos conteúdos que deveriam ser lecionados em cada uma das 
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modalidades. Senti algumas dificuldades na construção das UDs de Ginástica 

Artística e de Voleibol – talvez pelo facto destas modalidades terem sido 

lecionadas no primeiro período – uma vez que foi complexo distribuir os 

diferentes conteúdos tendo por base uma ordem sequencial do processo ensino-

aprendizagem, devido às dificuldades evidenciadas pelos alunos. A verdade é 

que deveria ter adotado uma postura mais crítica no que respeita à escolha dos 

conteúdos lecionados. Tencionava lecionar tudo o que vinha no programa, no 

entanto, determinados conteúdos eram demasiado ambiciosos para o nível da 

minha turma, como por exemplo o remate e bloco no voleibol e a roda e a 

rondada na Ginástica Artística. Considero que o programa, por vezes, está 

desajustado à realidade das escolas incluindo conteúdos muito exigentes – faz 

parte do Programa Nacional de EF na modalidade de Ginástica Artística do 10º 

ano o rolamento à retaguarda com passagem por pino e a roda a um braço – e 

o facto de querer introduzir todos os conteúdos fez com que os alunos não 

tivessem tempo de os exercitar e, consequentemente os consolidar. Entendo 

que os alunos necessitem de estímulos para se manterem interessados nas 

aulas, no entanto, considero que uma UD com demasiados conteúdos – e tendo 

em conta que as UDs são curtas - não beneficia o aluno, pois este vai acabar 

por não conseguir dominar todos os conteúdos.  

Admito que a elaboração das UDs eram efetuadas antes do início de cada 

modalidade. No entanto, após a aula de avaliação diagnóstica ajustava as 

mesmas, tendo em conta o nível inicial dos alunos. A avaliação diagnóstica, no 

Badminton e nas modalidades coletivas, teve por base formas parciais de jogo e 

jogo formal, permitindo-me assim avaliar as habilidades técnicas e as ações 

táticas dos alunos. Em Aeróbica e em Ginástica Artística e Acrobática, a 

avaliação diagnóstica decorreu de forma mais analítica. Desta forma, após 

realizar a avaliação diagnóstica verificava se era necessário realizar alterações 

na UD. Por vezes era necessário aumentar ou diminuir o número de conteúdos 

introduzidos numa aula, ou aumentar o número de aulas de exercitação antes 

de introduzir novos conteúdos. Levando em consideração as dificuldades dos 

alunos, assim como o número de aulas, optei por elaborar as UDs da base para 

o topo, ou seja, introduzindo primeiro os conteúdos mais simples e, só mais 

tarde, os mais complexos. Para além disso, de forma geral, foi privilegiado o 
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trabalho em circuito, com o intuito de aumentar o tempo de exercitação dos 

alunos, potencializando, assim, a aprendizagem. 

Pais (2013) visualiza a UD como um espaço de organização didática e definição 

de modos de conceber e atuar, apresentando-se como uma estrutura prática, 

facilitadora, flexível e adaptável em função das experiências de ensino e 

aprendizagem. Face a este tipo de conceção, e tendo em conta o que foi acima 

mencionado, as UDs também estão sujeitas a alterações e, por isso, ao longo 

do ano foram sofrendo alguns ajustes devido à reduzida progressão dos alunos 

relativamente ao que tinha sido estipulado de início, ao número reduzido de 

alunos, às condições meteorológicas, a atividades realizadas pelo NE, a visitas 

de estudo e à realização de provas de aferição de EF. Segundo Quina (2009), 

planificar é tomar decisões e operacionalizá-las em função de princípios. Tendo 

em conta esse pensamento, evidencio a seguinte reflexão: 

“Houve alterações à unidade didática, uma vez que o passe de costas apenas foi 

introduzido hoje. Este conteúdo deveria ter sido introduzido na aula anterior, todavia, 

como senti necessidade em dar mais tempo para os alunos exercitarem o remate, 

optei por adiar a sua introdução.” (RA – aula 31 e 32 – 7 de novembro, 2018) 

No decorrer do ano fui elaborando as UDs com mais facilidade e melhorando a 

minha eficácia. Isto só foi possível, em parte, devido à ajuda da PC e dos meus 

colegas do NE, assim como das reflexões realizadas sobre as aulas. Considero 

que a UD foi um importante guia da minha prática pedagógica, pois nesta 

estavam presentes uma extensão de conteúdos que permitiram criar situações 

de aprendizagem tendo em consideração a evolução dos alunos. No entanto, as 

UDs têm de ser mais do que a distribuição de conteúdos pelas várias aulas, têm 

de ser a “base para uma elevada qualidade e eficácia do processo real de 

ensino” (Bento, 2003, p. 78). 

 

4.1.2.2.4 Plano de Aula 

Após a elaboração do planeamento anual, dos MECs e das UDs, o PA aparece 

como último nível de planeamento. O PA deve ter em conta todos os documentos 

referidos anteriormente, sendo o elo decisivo entre a planificação e a realização 

(prática). Segundo Castro et al. (2008), o PA indica ao professor a dimensão da 
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importância da sua aula, bem como os objetivos a que ela se propõem. Nesse 

sentido, o PA é um documento essencial na prática pedagógica do professor, 

enquanto organizador e norteador do seu trabalho, uma vez que preconiza os 

objetivos para a aula, assim como as situações de aprendizagem. O ensino 

obtém eficácia quando não se perde em coisas secundárias, quando a sua linha 

principal orientada para os resultados é seguida e, consequentemente, o 

interesse e a atividade dos alunos são constantemente direcionados para ela 

(Bento, 2003). Assim sendo, torna-se essencial elaborar um PA, pois, desta 

forma, o professor tem um guião que lhe indica qual o objetivo da aula, a direção 

principal a imprimir ao interesse e atividade dos alunos, aquilo que deve ser 

exercitado, quais os critérios de êxito que deve ter em atenção, de modo a não 

se desviar do prepósito da aula. As aulas devem estimular o desenvolvimento 

dos alunos (Bento, 2003). Face ao descrito, o professor quando elabora o PA 

deve ter em conta a sua personalidade enquanto professor, os materiais 

disponíveis, deve conhecer os seus alunos e, consequentemente, saber quais 

as metodologias de ensino mais adequadas às características dos alunos. Ao 

conhecer estas características, o professor escolhe estratégias que se adequem 

às mesmas, aumentando a probabilidade de obter sucesso nas aulas.  

Na primeira semana de setembro, antes do início do ano letivo, a PC sugeriu que 

enquanto núcleo criássemos um modelo de PA. Segundo Quina (2009), existem 

vários modelos com o objetivo de estruturar a aula de EF, sendo o mais comum 

o tripartido. Este modelo considera que a aula é composta por três momentos 

articulados de forma coerente: parte inicial, parte intermédia e parte final (Quina, 

2009). Face a esta conceção, o nosso modelo de PA foi ao encontro dos 

momentos nomeadas pelo autor: parte inicial, parte fundamental e parte final.  

Relativamente à parte inicial, normalmente despendia cinco minutos. No entanto, 

geralmente, nas primeiras aulas da UD concedia mais tempo (dez minutos), uma 

vez que tinha de apresentar a modalidade, os objetivos, a forma como iríamos 

trabalhar (MED ou AC) e nas modalidades em que o MED era implementado 

tinha de organizar as equipas, dar tempo para os alunos escolherem a sua cor, 

o nome e o grito da equipa e explicar as diferentes funções que os elementos da 

equipa podiam assumir. Caso contrário, habitualmente no início da aula 

realizava, de forma clara e breve, o controlo da presença dos alunos, a 
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apresentação da aula (tema), expunha os conteúdos a serem introduzidos, 

assim como os objetivos e, por vezes, fazia revisão de conteúdos lecionados nas 

aulas anteriores, fazendo a ponte para a que ia lecionar. Castro et al. (2008) 

afirma que o professor deve ensinar os conteúdos e também deve formar o aluno 

para que se torne parte integrante da sociedade e, nesse sentido, deve organizar 

o seu PA de modo que o aluno consiga perceber a importância do que está a ser 

ensinado. Desta forma, na parte inicial da aula, pretendia informar, cativar e 

motivar os alunos para a aula e, ao mesmo tempo, envolver os alunos no 

processo de ensino, uma vez que esta estratégia permitia que os alunos 

identificassem e compreendessem a lógica da sequência das tarefas.  

A parte fundamental é a parte mais longa da aula. Aqui era realizado o 

aquecimento (ativação dinâmica geral), eram introduzidos os novos conteúdos e 

exercitados e aperfeiçoados os conteúdos já abordados e, também eram 

trabalhadas as capacidades motoras coordenativas e condicionais de cada 

modalidade. Assim, através da pesquisa de exercícios e com a colaboração dos 

meus colegas de NE, consegui que os PA seguissem uma progressão lógica de 

exercícios que se adequassem ao nível dos alunos. A partilha das dificuldades 

dos alunos com os colegas de NE foi muito importante, uma vez que todos 

tentávamos encontrar recursos para colmatar essas dificuldades. Reconheço 

que no início do estágio (1º período) me interrogava sobre a importância das 

reflexões. Considerava a sua realização uma obrigação, sendo estas pouco 

aprofundadas. No entanto, há medida que o ano foi passando e tendo em conta 

os conselhos do PO, percebi que as reflexões deveriam informar a minha prática. 

Segundo Bento (2003), a reflexão integra a base para um reajustamento na 

planificação das próximas aulas. Com esse objetivo, comecei a desenvolver 

mais as minhas reflexões, a descobrir a raiz do insucesso de determinado 

exercício e, a partir do momento que adotei uma atitude mais crítica, estas 

reflexões começaram a influenciar as aulas seguintes, como demonstra o 

excerto que se segue:  

“Como referi na reflexão anterior, nesta aula (Basquetebol), apenas seriam 

introduzidos os critérios de êxito para os membros inferiores do lançamento na 

passada. Decidi isolar os membros inferiores dos superiores, visto que o 

lançamento na passada é um conteúdo muito complexo. Desta forma, os alunos 
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focaram-se apenas em executar corretamente o movimento realizado pelos 

membros inferiores. (…) Nesta aula, utilizei uma estratégia realizada na aula 

anterior: aliar os critérios de êxito à pontuação, ou seja, o exercício do lançamento 

na passada contava para a pontuação, contudo os alunos tinham de realizar 

corretamente os critérios de êxito para que o lançamento contasse para a pontuação 

da equipa. Para além disso, decidi modificar um pouco a estratégia utilizada na aula 

anterior. Nesta aula, decidi que os alunos ganhariam um ponto se executassem 

corretamente a técnica e dois pontos se para além de executarem corretamente a 

técnica concretizassem o lançamento.” (RA – aula 83 e 84 – 12 de março, 2019) 

Durante a elaboração do plano de aula, foi uma preocupação adaptar os 

exercícios ao nível dos alunos, mas, sobretudo, torná-los motivantes e atrativos. 

Os alunos da minha turma não gostam de estar muito tempo na mesma tarefa, 

ainda para mais se forem tarefas analíticas, por isso, foi essencial utilizar 

situações lúdicas, formas parciais de jogo, assim como características do MED. 

Estas estratégias foram utilizadas no sentido de melhorar o processo de ensino, 

incentivar os alunos para a prática e, acima de tudo, proporcionar momentos de 

prazer, visto que os alunos aprendem melhor quando estão motivados. Levando 

isto em consideração, por vezes, foi necessário ser bastante criativa – por 

exemplo nas aulas de Atletismo, visto não ser uma modalidade que os alunos 

gostem muito (Anexo 2): 

“A professora cooperante, assim como os meus colegas gostaram muito da estação 

do jogo da memória + sopa de letras + condição física. Foi uma estação inovadora, 

uma vez que consegui adaptar um jogo tão conhecido para o contexto da aula. Isto 

permitiu que os alunos se “divertissem” e ao mesmo tempo trabalhassem várias 

capacidades (memorização e cognição), trabalhassem o espírito de equipa e a 

cooperação e aprendessem a cultura desportiva da modalidade.” (RA – 27 e 28 – 

31 de outubro, 2018)  

O PA é um aliado do professor, visto que é por intermédio do planeamento que 

o docente delineia as suas ações para alcançar os seus objetivos (Castro et al., 

2008), contudo, o PA pode sofrer alterações em prol das necessidades dos 

alunos, não sendo necessário cumprir, estritamente, tudo o que lá diz. A reflexão 

seguinte demonstra um momento em que foi necessário proceder a alterações 

do PA: 
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“Não realizei os jogos de 4x4 (Futsal) dedicados à aula de hoje, visto que uma 

professora me veio pedir para os seus alunos jogarem futsal contra os meus. Por 

vezes é bom sair das rotinas e, por isso, quando a professora Natália me fez a 

proposta de um jogo inter-turmas, respondi-lhe que sim. Todos os alunos ficaram 

bastante entusiasmados.” (RA – aula 101 e 102 – 7 de maio, 2019) 

Apenas comecei a compreender este conceito, mais para a frente, uma vez que 

no início do EP considerava essencial cumprir todo o planeamento. Assim, com 

o objetivo de obedecer ao plano de aula, por vezes, alguns exercícios foram 

dados a correr, concedendo pouco tempo para a sua exercitação. Isto também 

se deveu ao facto de no início ter algumas dificuldades relacionadas com a 

gestão do tempo de aula. Na elaboração dos primeiros PA não tinha consciência 

do tempo que devia determinar para a execução de cada exercício e, por isso, 

não conseguia cumprir os tempos estipulados no PA. Todavia, ao longo da 

prática docente, este aspeto relacionado com a gestão do tempo foi melhorando 

e considero ter sido superado ainda no primeiro período. 

Por último, a parte final da aula era reservada para o relaxamento e retorno à 

calma (realização de alongamentos), arrumar o material, esclarecimento de 

dúvidas e realização de perguntas. Como a EF é uma disciplina essencialmente 

prática, juntamente com a PC decidimos avaliar a componente cognitiva através 

da realização de questões no final de todas as aulas. Assim sendo, no final de 

cada aula realizava 2 ou 3 perguntas relacionadas com a informação transmitida 

durante a mesma. Desta forma, conseguia aferir o conhecimento dos alunos, 

bem como verificar se estes estiveram atentos ao que foi mencionado na aula.  

 

4.1.2 Realização do Ensino 

Terminada a planificação, o docente depara-se com uma nova tarefa, a 

realização, ou seja, colocar o planeamento em prática. De acordo com as 

Normas Orientadoras (ver nota de rodapé nº/1), a realização tem como objetivo: 

“conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica”. 

Nesse sentido, procurei recorrer a diferentes mecanismos de diferenciação 
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pedagógica ajustando-os ao nível dos alunos, com o intuito de propiciar 

aprendizagens significativas. 

A realização do ensino foi dos momentos mais significativos do EP, uma vez que 

foi o culminar de toda a planificação, traduzindo na prática o meu crescimento 

pessoal e profissional, bem como os sucessos e conquistas alcançadas com a 

minha turma.   

 

4.1.2.1 O Primeiro Impacto: Aula de Apresentação 

No dia 5 de setembro a PC disse-nos que tínhamos de começar a preparar a 

aula de apresentação. No momento em que percebi que teria de falar durante 90 

minutos fiquei um pouco apavorada. Pensei para comigo, não tenho assim tanto 

para falar sobre mim. No entanto, a PC facultou-nos um documento que continha 

os parâmetros necessários a serem abordados na primeira aula. Tinha de me 

apresentar e, de seguida, informar os alunos sobre os objetivos gerais da EF, o 

regulamento da escola, o regimento da disciplina de EF, a planificação anual, os 

critérios de avaliação, o plano anual de atividades, o plano de atividades do NE 

e as atividades extracurriculares (desporto escolar). Para além disso, também 

ficou definido que nesta aula iríamos dar a conhecer o questionário biográfico e 

socioeconómico que realizamos para os alunos (teriam de o preencher online 

em casa) e iriamos realizar uma dinâmica de grupo de forma a quebrar o gelo e 

conhecer melhor os alunos.  

O dia 18 de setembro ficou marcado na minha memória como o início do “sonho”. 

Foi neste dia que, pela primeira vez, conheci os meus alunos. Inicialmente, 

estava um pouco nervosa e, ao mesmo tempo, ansiosa, dado que era a primeira 

vez que iria ter contacto com a turma (22 alunos) e, ainda por cima, a aula de 

apresentação decorreu numa sala de aula, fora do meu ambiente de conforto – 

o pavilhão. Para além disso, algum do meu nervosismo estava relacionado com 

o facto de querer criar uma boa primeira impressão. Como se costuma dizer, a 

primeira impressão é a que fica. São difíceis de desfazer os julgamentos iniciais 

sobre uma pessoa, e por isso, queria, desde logo, causar um bom impacto. 

Assim, em casa, em frente ao espelho, preparei muito bem a minha 
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apresentação/discurso, para que no dia nada falhasse. O meu maior receio era 

não ser capaz de conquistar os alunos. 

No momento em que entrei na sala de aula e vi tantos olhares sobre mim, senti 

que me estavam a avaliar. Era a primeira vez que os alunos estavam nesta 

escola e, por isso, para eles esta aula também era um momento importante. 

Percebi que alguns alunos ainda não se sentiam muito à-vontade, pois não 

estavam com os colegas do ano anterior, sentindo-se no ar alguma insegurança. 

Todos estávamos a iniciar um novo caminho nas nossas vidas e, por vezes, 

enfrentar uma nova realidade parece aterrador. Ao perceber que estávamos 

todos “dentro do mesmo barco”, senti uma maior confiança e segurança.  

Como acima referi, os primeiros momentos são muito importantes para causar 

boas impressões e captar a atenção dos alunos. Inicialmente, havia um grupinho 

um pouco falador, no entanto, quando os tratei pelo nome para os chamar a 

atenção todos se calaram. Ficaram surpreendidos por já saber os seus nomes. 

Recordo-me que no décimo ano tive um professor estagiário que na aula de 

apresentação nos tratou a todos pelo nosso nome. Isso ficou-me gravado na 

memória como algo marcante, pois o simples facto de saber o nosso nome 

mostra que somos importantes e que o professor nos reconhece, somos muito 

mais do que um simples número. Assim, dias antes da aula, peguei nas fotos 

dos alunos e tentei memorizar os seus nomes. Aquando da minha apresentação, 

julgo ter captado a atenção de toda a turma a partir do momento em que disse 

que era jogadora e treinadora de voleibol e falei sobre o meu percurso no 

desporto. A partir desse momento senti que os tinha na mão e, por isso, 

aproveitei ao máximo para enaltecer a importância e o valor da EF e do desporto. 

Queria que os alunos percebessem que a prática é o “coração” da formação e  

pretendia que saíssem desta aula com a sensação que a disciplina de EF iria ser 

uma das melhores, onde iriam aprender muito e, ao mesmo tempo, seria um 

espaço de prazer e descompressão. 

Após cumprir com todos os critérios estipulados para a apresentação, no final, 

realizei uma dinâmica de grupo. Esta dinâmica tinha como propósito conhecer 

um pouco melhor os alunos e, sobretudo, levar os próprios a se conhecerem 

melhor e interagirem uns com os outros, uma vez que eram provenientes de 
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escolas diferentes. Realizei esta atividade no primeiro ano de mestrado e, 

considero que foi uma atividade bastante divertida que serviu para fomentar a 

socialização. Assim, entreguei a cada aluno uma folha com diferentes 

características em que o objetivo era o seguinte: encontra nesta sala alguém 

que… (Anexo 3), sendo que apenas podiam repetir o nome da mesma pessoa 

duas vezes. No entanto, com o receio que os alunos fizessem muito barulho, 

pedi que formassem grupos junto dos colegas de carteira. O excerto que se 

segue evidencia a reflexão sobre a dinâmica de grupo. 

“Para a dinâmica de grupo resultar na perfeição tinha de ter sido realizada num 

espaço amplo e onde se pudesse fazer algum barulho. Desta forma, todos os alunos 

podiam circular no espaço e falar uns com os outros. Um dos alunos percebeu que 

a dinâmica era mais “engraçada” se pudesse ser feita com a turma toda. Essa era 

a ideia inicial, mas tendo em conta as circunstâncias do espaço envolvente decidi 

adaptar a ideia inicial.” (RA – aula 1 e 2 – 18 de setembro, 2018) 

Por último, após todos os alunos terem encontrado colegas com as mesmas 

características, pedi que dentro de cada grupo um aluno se levantasse e 

partilhasse com a turma o resultado da atividade. Nesse momento, percebi logo 

quais os alunos que se sentiam mais à-vontade dentro da turma e aqueles que 

eram mais tímidos. Cada aluno tem as suas peculiaridades e, por isso, foi 

interessante perceber as diferenças e as semelhanças entre os diferentes alunos 

da turma.  

Concluindo, esta primeira aula foi um momento único e desafiador, onde o receio 

e a insegurança estiveram presentes, mas não dominaram a minha atuação. 

Nesta aula tive a oportunidade de contactar com os alunos, conhecer um pouco 

os seus interesses, tirar algumas ilações sobre os mesmos e enaltecer a 

disciplina.  

 

4.1.2.2 Quantos Alunos deve ter uma Turma? 

“No início da aula, um aluno informou-me que os alunos do ensino articulado não 

iriam ter mais aulas de educação física comigo devido à sobreposição de horário na 

academia. Estava à espera de 22 alunos e de repente fiquei apenas com 14 alunos.” 

(RA – aula 5 e 6 – 25 de setembro, 2018) 
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Todos os anos, no início do ano letivo, se levantam questões sobre qual o 

número adequado de alunos por turma. Por este motivo, decidi refletir acerca 

desta temática, tendo em conta a minha experiência. Se por um lado, turmas 

numerosas dificultam a atuação do professor refletindo-se no desempenho e na 

aprendizagem dos alunos, por outro lado, turmas com um número reduzido de 

alunos, no caso da EF dificultam a lecionação de algumas UD, nomeadamente 

os desportos coletivos. Assim sendo, torna-se necessário refletir sobre este 

assunto: “Quantos Alunos deve ter uma Turma?” Este tema é muito controverso, 

uma vez que uma parte dos pesquisadores educacionais, tendo em conta as 

evidências empíricas existentes, não permitem confirmar que turmas com menos 

alunos possibilitem melhor aproveitamento curricular dos mesmos (Waiselfisz, 

2000). Nesse sentido, não avançarei com uma resposta a esta questão, contudo, 

irei partilhar a minha experiência de trabalhar com uma turma constituída apenas 

por catorze alunos. 

Quando me perguntavam quantos alunos tinha a minha turma, todos ficavam 

surpreendidos com o número reduzido de alunos, felicitando-me. Diziam que 

tinha muita sorte em ter poucos alunos. A verdade é que ter uma turma mais 

pequena trouxe muitas vantagens, uma vez que me permitiu acompanhar mais 

de perto as dificuldades e as progressões dos alunos, possibilitou que todos os 

alunos estivessem sempre em atividade e que tivessem espaço para realizar os 

exercícios, facilitou o controlo da turma e do comportamento dos alunos, 

promoveu e fortaleceu a criação de relações mais próximas, etc.  

“Como tenho uma turma pequena e me encontrava no P2 (maior espaço do 

pavilhão) decidi introduzir uma aula mais cedo o conteúdo transição defesa-ataque 

(Basquetebol). Senti que os alunos precisavam de um novo estímulo, uma vez que 

jogar constantemente em metade do campo é castrador para o desenvolvimento da 

modalidade. Para este conteúdo ser introduzido é necessário que se faça “jogo” em 

campo inteiro e como reunia as condições perfeitas, decidi realizar o “Holandês” 

3x3, visto que este exercício é ideal para introduzir a transição defesa-ataque.” (RA 

– aula 83 e 84 – 12 de março, 2019)  

No entanto, o número reduzido de alunos, por vezes, foi um entrave e, ao mesmo 

tempo, um estímulo. A verdade é que lecionar modalidades coletivas, 

nomeadamente Basquetebol e Futsal foi um desafio, principalmente devido à 
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implementação do MED. A partir do momento que são formadas equipas e existe 

um quadro competitivo, a aula fica condicionada na medida em que os exercícios 

têm de ser realizados em equipa, uma vez que contam para a pontuação da 

mesma. Para além disso, os exercícios também têm de ser muito bem 

selecionados, dado que as modalidades coletivas solicitam o envolvimento de 

muitos jogadores. O facto de a minha turma ser constituída por 14 alunos 

originou a que apenas se pudessem formar três equipas. Assim, um dos aspetos 

negativos de ter poucos alunos, é que todas as aulas faziam jogo contra as 

mesmas equipas, perdendo, por vezes, a motivação. Outro constrangimento, é 

o facto de se um aluno faltar ser necessário realizar adaptações aos exercícios. 

Por vezes, alguns exercícios precisavam de estatístico, no entanto, bastava 

haver um aluno da equipa a faltar para que o exercício ficasse comprometido. 

Para resolver essa situação, tinha a necessidade de solicitar a colaboração dos 

meus colegas de estágio. Para além disso, como as equipas tinham poucos 

elementos, faltando um aluno a equipa ficava sem elementos suficientes para 

realizar a situação de jogo, tendo de recorrer a elementos da equipa que se 

encontrava de fora. Visto estar a implementar o MED e o jogo contar para a 

pontuação das equipas senti, por vezes, uma certa resistência por parte dos 

alunos em jogarem por outra equipa que não a sua e, por isso, a maior parte das 

vezes, mais uma vez, recorri aos meus colegas, como evidenciam as seguintes 

reflexões:  

“Não consegui introduzir a forma básica de jogo 5x5 (devido à ausência de alguns 

alunos) e, consequentemente, as posições adotadas pelos jogadores, uma vez que 

as equipas não tinham alunos suficientes. Assim, o jogo final foi uma situação de 

jogo 4x4.” (RA – aula 97 e 98 – 24 de abril, 2019) 

“Durante a aula tive de pedir a colaboração dos meus colegas de estágio para 

participarem na mesma. Como uma aluna estava mal disposta, a equipa dos 

Warriors ficou reduzida a três elementos. Assim, no exercício de 3x2 pedi ao Carlos 

para integrar a equipa, uma vez que eram necessários quatro elementos, visto que 

um dos elementos tinha de ser guarda-redes no exercício do remate e da finta.” (RA 

– aula 99 e 100 – 30 de abril, 2019) 

Concluindo, de forma geral, os alunos beneficiam quando fazem parte de uma 

turma mais pequena, uma vez que o professor consegue atender às 

individualidades de cada um e existe uma maior união do grupo. Os únicos 
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contratempos que podem ocorrer estão relacionados com a planificação das 

aulas e, consequente lecionação em que o professor tem de saber ajustar e 

readaptar o seu PA aos imprevistos que surgem.  

 

4.1.2.3 Relação Professor – Aluno 

“O ensino é visto como resultante de uma relação pessoal do professor com o 

aluno.” (Santos, 2010, p. 70) 

No início do ano, uma das minhas expectativas estava relacionada com a 

capacidade de adquirir o “tato pedagógico” evidenciado por Nóvoa (2009, p. 3). 

Para o autor, o professor não cumpre o ato de educar se não dominar a 

capacidade de relação e de comunicação. Face a esta conceção, uma das 

minhas preocupações foi criar uma boa relação professor – aluno e, por isso, ao 

longo do ano, procurei conhecer as individualidades e as particularidades de 

cada um.  

A Teoria da Autodeterminação afirma que o comportamento humano é regulado 

por três necessidades psicológicas básicas: a competência, a autonomia e as 

relações que estabelecemos com os outros (Murcia et al., 2007). De acordo com 

o mesmo autor, as pesquisas realizadas nesta área indicam que cada uma 

destas necessidades desempenha um papel essencial no desenvolvimento de 

cada ser humano, contribuindo, de certa forma, para o bem-estar de cada um de 

nós. Segundo Pires et al. (2010), as relações interpessoais referem-se à 

necessidade de interação com o envolvimento e com as pessoas que nos 

rodeiam. A interação entre o professor e o aluno vai orientar o processo 

educativo, dado que dependendo desta interação, o aluno pode ter uma 

aprendizagem mais ou menos facilitada (Santos, 2010). Em contexto escolar, a 

motivação tem sido apontada como uma determinante primária do desempenho 

e da qualidade do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Assim, se 

o professor estabelecer uma boa relação com o aluno, se souber ouvir, 

comunicar e orientá-lo para a “outra margem” (Nóvoa, 2009, p. 3), este ficará 

mais motivado e, um aluno motivado encontra-se, certamente, mais envolvido 

no processo de ensino (Guimarães & Boruchovitch, 2004).  
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Ao longo das aulas procurei estabelecer uma relação de proximidade com os 

alunos, mas ao mesmo tempo mantendo uma certa distância para que estes não 

“abusassem”, dado ser uma professora jovem. Nesse sentido, foi necessário 

estipular um equilíbrio entre a postura a adotar: rígida e flexível. Confesso que 

inicialmente adotei uma postura mais distante, no entanto, com o passar do 

tempo e depois de marcada a minha posição, aos poucos, fui-me aproximando 

dos alunos. A reflexão que se segue evidencia a minha postura numa das 

primeiras aulas.  

“Visto se tratar de uma aula de avaliação diagnóstica e eu não ter intervindo tanto 

na mesma, alguns alunos pensaram que estavam no “recreio”. Penso que estavam 

a testar até onde podiam ir. No final da aula, dei uma reprimenda a toda a turma 

marcando desde logo a minha posição.” (RA – aula 5 e 6 – 25 de setembro, 2018)  

Gestos simples como um sorriso, perguntar como correu o dia, cumprimentar 

fora do contexto de aula permitiram fomentar uma excelente relação entre mim 

e os alunos. Segundo Martins et al. (2017), um dos aspetos fulcrais para 

estabelecer uma boa relação professor-aluno, passa pela vontade de o professor 

conhecer os alunos e os seus interesses pessoais. Assim, nas aulas de terça 

feira, primeira aula da semana, no início da mesma, perguntava-lhes sempre 

como correu o fim de semana e, no caso dos rapazes que jogavam futebol, 

mostrei-me sempre interessada em saber como correram os jogos. Para além 

disso, nos primeiros tempos também procurava saber se se estavam a adaptar 

à escola, à turma e se gostavam das disciplinas. Para desenvolver uma boa 

relação com os alunos é importante que estes percebam que nos preocupamos 

com eles e que temos interesse em os conhecermos, como demonstra a reflexão 

seguinte:   

“A pequena deslocação que temos de fazer da escola ao estádio e vice-versa é um 

bom momento para conhecermos os nossos alunos. Por exemplo, tive a 

oportunidade de conversar com o aluno S sobre o clube onde ele joga futebol, 

perguntei à aluna B como é que estava a correr o badminton (desporto escolar), etc. 

Estes pequenos momentos servem para nos aproximarmos dos alunos e criarmos 

uma ligação com eles.” (RA – aula 23 e 24 – 25 de outubro, 2018) 

O relacionamento está ligado à conectividade que alguém estabelece com outras 

pessoas do ambiente. Santos (2010) afirma que as pesquisas realizadas sobre 
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a afetividade no ensino superior têm indicado a importância do contacto 

professor-aluno, descrevendo o bom professor como aquele que é entusiasmado 

pelo trabalho, interessado no aluno, preocupado com o seu progresso, fácil de 

dialogar e aberto a ajudar os estudantes nos seus problemas. Face a esta 

conceção, a relação formada durante as aulas assume um papel crucial no 

sentido de promover a motivação. Acredito que desta forma o processo de 

ensino-aprendizagem será mais abrangente e enriquecedor. A reflexão que se 

segue demonstra um dos momentos vividos com uma aluna da turma: 

“Hoje, durante a aula, estive a ensinar a aluna C a servir (Badminton). Após muitas 

tentativas falhadas sem conseguir tocar no volante, a aluna conseguiu servir para 

dentro do campo adversário. Felicitei-a logo com um sorriso e com palavras de 

encorajamento. Para além disso, ainda a cumprimentei com um “high five”. A aluna 

ficou contente e surpreendida ao mesmo tempo. Foi especial ver a felicidade que a 

sua cara transparecia. São os pequenos gestos que fazem a diferença na vida de 

um aluno.” (RA – aula 55 e 56 – 9 de janeiro, 2019) 

Considero que a proximidade existente entre mim e os alunos proporcionou um 

bom ambiente de aprendizagem. Chickering e Gamson (cit. por Santos, 2010) 

afirmam que os professores que estimulam o contacto com os alunos, tanto 

dentro como fora do contexto de aula, obtém alunos mais motivados, 

comprometidos e com melhor desenvolvimento pessoal. Assim, as atividades 

realizadas pela escola como pelo NE, foram momentos menos formais que me 

permitiram conhecer melhor os alunos, uma vez que estes se sentiam à-vontade 

para partilhar experiências e vivencias, como é possível evidenciar na reflexão 

que se segue:    

“A verdade é que ficamos a conhecer melhor alguns alunos, pois tivemos tempo 

para nos relacionarmos, ouvirmos as suas histórias e os compreendermos.” (RA – 

Visita ao Guimagym – 23 de novembro, 2018) 

Ao fomentar um bom ambiente da aula e da própria turma, podemos formar 

alunos intrinsecamente motivados. Ao longo do ano, procurei estabelecer 

relações equilibradas e construtivistas com os alunos, com o objetivo de 

promover o gosto pela prática de atividade física e incentivar para as aulas de 

EF. Em suma, cabe ao professor e à escola, enquanto espaço de construção de 

saberes, de convivência e socialização, assumir o seu papel na fomentação das 
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relações socias, pelas interações que pode promover entre os alunos (Libâneo, 

2001).   

 

4.1.2.4 O Conhecimento: Uma Parte da Natureza do Ser Professor 

Segundo Iserbyt et al. (2015), o conhecimento pedagógico do conteúdo é uma 

interação de diversas bases de conhecimento que permitem que o professor 

tome decisões sobre o quê e como ensinar. Os mesmos autores afirmam que o 

conhecimento especializado de conteúdo corresponde ao conhecimento que os 

professores necessitam de ter para ensinar o conteúdo aos alunos. Ninguém 

ensina o que não sabe e, por isso, é essencial que o professor conheça e esteja 

por dentro da matéria de ensino. De acordo com Ward (cit. por Iserbyt et al., 

2015, p. 2), existem quatro domínios do conhecimento: (i) “knowledge of the 

rules, etiquette and safety”. Este parâmetro diz respeito às principais regras, uma 

vez que estas definem o caráter fundamental de um jogo ou de uma atividade, 

aos protocolos da modalidade (por exemplo, no voleibol no final do set não se 

pode passar por baixo da rede para mudar de campo) e, por fim, também está 

relacionado com as questões de segurança, na medida de proteger a integridade 

física do aluno. (ii) “knowledge of technique and tactics”. É essencial que o 

professor domine as habilidades inerentes à modalidade, assim como a sua 

tática, pois, desta forma, poderá proporcionar aprendizagens significativas aos 

alunos. (iii) “knowledge of student errors”. É fundamental que o professor seja 

capaz de observar, identificar/reconhecer e corrigir os erros relacionados com a 

técnica e com a tática, no sentido de ajudar o aluno a progredir na modalidade. 

(iv) “knowledge of instructional tasks”. Por fim, este domínio diz respeito ao 

reportório de exercícios que o professor é detentor e, ainda, à forma como 

procede à instrução e demonstração dos mesmos. O professor para além de ter 

conhecimento tem de o saber aplicar, de forma a torná-lo interessante, motivante 

e acessível para os alunos. Para  Iserbyt et al. (2015), os primeiros dois domínios 

mencionados por Ward (2009) estão relacionados com “conhecimento comum 

do conteúdo” (Ball, Thames & Phelps, 2008), enquanto que os restantes 

domínios são referentes ao conhecimento especializado de conteúdo.  
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No que concerne ao primeiro e ao segundo domínio, estes aspetos foram 

trabalhados nas aulas através do simples contacto com a modalidade. Ou seja, 

ao introduzir as regras da modalidade, assim como os seus protocolos estimulei 

a aprendizagem do primeiro domínio. Normalmente este era posto em prática 

através do preenchimento de fichas com questões, através de perguntas no final 

das aulas, bem como durante a realização de situações de jogo, uma vez que 

pretendia que estas fossem o mais aproximado da realidade. Para além disso, 

através da utilização de skill cards os alunos tiveram contacto com os critérios 

de êxito de determinadas habilidades motoras e, durante a execução dos 

exercícios e de situações de jogo puderam colocar em prática as mesmas, assim 

como a respetiva componente tática da modalidade em questão (domínio 2). 

Como foi acima referido, o terceiro domínio – preocupação com a compreensão 

dos erros realizados pelos alunos na execução de habilidades específicas – e o 

quarto domínio – tarefas utilizadas para ensinar os conteúdos didáticos – estão 

relacionados com o conhecimento especializado do conteúdo (Ward, cit. por 

Ward et al., 2017). Este conhecimento geralmente não é adquirido através da 

execução da atividade (Iserbyt et al., 2015). Os mesmos autores defendem que 

esse conhecimento tem de ser especificamente ensinado. Estes dois domínios 

estão relacionados com a experiência do professor. Assim, a experiência 

adquirida na faculdade durante a licenciatura e o primeiro ano de mestrado, as 

vivências como treinadora de voleibol e a formação de dança realizada pela PC 

no sentido de suprir as nossas dificuldades, permitiram-me gozar de 

conhecimentos para lidar com os erros dos alunos e, também me possibilitaram 

aceder a uma base de exercícios e progressões. Tudo isto me permitiu adquirir 

uma maior à-vontade em realizar tarefas inerentes à profissão, nomeadamente 

relacionadas com a instrução e com a demonstração. A partilha de experiências 

com os meus colegas de NE, assim como as reflexões realizadas após as aulas 

com os mesmos, com a PC e com o PO foram fundamentais para melhorar o 

quarto domínio.  

A FADEUP é apologista que para saber ensinar temos de saber executar. 

Durante a licenciatura tive professores espetaculares que me ensinaram a 

realizar as mais variadas habilidades motoras em diversas modalidades. A 

verdade, é que após saber como se executa determinado movimento (passar 
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pela situação) é mais fácil observar e compreender o erro, bem como ajudar a 

corrigi-lo. Nas minhas aulas tentei ser sempre bastante interventiva, com o intuito 

de ajudar os alunos a entenderem como se devia realizar os diferentes 

movimentos. Assim, utilizei o feedback como ferramenta de correção, mas 

também o questionamento, pois é essencial que os alunos percebam o porquê 

de se fazer as coisas de determinada forma. Considero o erro uma forma de 

ensinar. Segundo Rosado e Mesquita (2015a, p. 113), “todas as aprendizagens 

envolvem erros (…) não como um sinal de fracasso, mas como uma condição 

necessária para aprender.” No entanto, alguns alunos, por vezes, tinham alguma 

aversão à correção do erro, dado que são teimosos e pensavam que a sua forma 

de executar era a melhor. Todavia, a partir do momento que não tinham sucesso 

ficavam mais predispostos para ouvir as minhas indicações e esforçavam-se por 

as colocarem em prática. Os excertos seguintes evidenciam uma situação 

passada com um aluno: 

“O aluno S apesar de ser bom aluno a basquetebol não queria fazer o lançamento 

na passada pelo lado esquerdo porque não estava a ter sucesso e, para se 

desculpar, disse que “os grandes jogadores independentemente do lado em que 

estão a jogar utilizam sempre a mão dominante”.” (RA – aula 83 e 84 – 12 de março, 

2019) 

“Ao contrário de ontem, hoje, o S já estava a ter sucesso, uma vez que lhe expliquei 

como tinha de realizar todo o lançamento e, por isso, estava mais comunicativo e 

entusiasmado a realizar o exercício. Disse que tinha percebido o que estava a fazer 

de errado na aula anterior e por livre vontade realizou o lançamento mais vezes pelo 

lado esquerdo do que pelo lado direito.” (RA – aula 85 e 86 – 13 de março, 2019) 

Martins et al. (2017) defendem que o professor de EF deve ser um profissional 

reflexivo, crítico e o melhor conhecedor do contexto em que atua, devendo 

analisar as circunstâncias de cada situação educativa e decidir e aplicar as 

técnicas de ensino mais adequadas. Desta forma, através da estratégia acima 

descrita – refletir acerca das situações de aprendizagem – o professor promove 

a aprendizagem de cada aluno. De acordo com o estudo realizado por Iserbyt et 

al. (2015), melhorias no conhecimento especializado de conteúdo, alteram o 

conhecimento pedagógico do conteúdo e o desempenho dos alunos. Face a esta 

conceção, posso afirmar que quanto mais preparados estamos para lecionar 

uma modalidade, maior aproveitamento terão os nossos alunos, uma vez que 
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conseguimos adaptar e adequar as tarefas às suas necessidades. Nesse 

sentido, a melhor forma para melhorar a aprendizagem dos alunos é através da 

melhoraria da eficácia dos professores (Ward, 2013).  

 

4.1.2.5 Terças-feiras: Roleta Russa – Como irão Reagir os Alunos à Aula? 

As aulas da terça-feira decorriam ao segundo tempo da tarde (15h20). Senti que 

estas aulas foram mais desafiantes e complicadas de lecionar quando 

comparadas com as de quarta-feira (realizadas ao primeiro tempo da manhã), 

uma vez que os alunos estavam mais cansados e, por vezes, não estavam 

predispostos para aprender. Normalmente, de tarde os alunos costumavam ser 

mais barulhentos, mais agitados, mais propícios para a brincadeira e 

“desligavam” mais rapidamente dos exercícios. Após conversar com alguns 

professores de EF da escola percebi que a minha turma não era a única que 

adotava esta forma de estar. A reflexão seguinte demonstra o ambiente vivido 

numa aula da parte da manhã: 

“A aula de hoje foi praticamente igual à aula de ontem (aula das 15h20), contudo, o 

facto de a aula ser de manhã muda completamente a predisposição dos alunos. 

Estes estão mais propensos para aprender e imprimem um ritmo mais dinâmico aos 

exercícios, pois estão mais “frescos”.” (RA – aula 85 e 86 – 13 de março, 2019) 

Segundo Braithwaite et al. (2011), a investigação comprova que o professor de 

EF deve promover um clima motivacional para a mestria, na medida em que para 

além de potenciar a orientação de objetivos para a mestria, por norma está 

relacionado com melhores resultados a nível comportamental e motivacional, 

assim como ao nível das atitudes e do empenho. No sentido de incentivar os 

alunos para as aulas, particularmente para as de terça-feira, procurei promover 

e dar primazia à aprendizagem das atividades, valorizar o esforço, o empenho e 

apelar para que cada um desse sempre o seu melhor, congratulando aqueles 

que por mais dificuldades que tivessem nunca desistiam. Considero que a boa 

relação entre professor-aluno, bem como o respeito que estes tinham por mim, 

também contribuiu para controlar algumas atitudes menos corretas para a prática 

das diferentes modalidades. Para Rosado e Ferreira (2015), os ambientes acima 

descritos são essenciais na criação de um envolvimento impulsionador de 
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aprendizagens. Para além disso, Metzler (2000c) afirma que embora não seja 

possível eliminar completamente o mau comportamento dos alunos em sala de 

aula, o professor ao preparar um plano de gestão consegue reduzir a 

probabilidade de existirem problemas de comportamento e, ao mesmo tempo, 

aumentar o tempo na tarefa e de aprendizagem dos alunos. Passo a apresentar 

algumas estratégias utilizadas ao longo do ano.     

Apresentação da tarefa 

Como já foi referido, nas aulas de terça-feira os alunos mostravam-se mais 

irrequietos, o que por vezes, dificultou e prolongou os momentos de instrução. 

No sentido de colmatar este problema, controlar o comportamento dos discentes 

e verificar se estes estavam atentos ao que eu estava a explicar passei a adotar 

a estratégia do questionamento. Esta estratégia permitiu-me ter um maior 

controlo sobre os alunos, uma vez que os obrigava a estar atentos, como 

evidencia a reflexão seguinte: 

“Por norma, à terça feira os alunos estão sempre mais inquietos, pois é a sua última 

aula do dia. Durante as explicações estavam constantemente desatentos, distraídos 

com a raquete e com os volantes, assim como mantinham conversas paralelas, 

tornando as explicações dos exercícios mais demoradas. A única estratégia que me 

ocorreu para resolver a situação foi retirar-lhes os volantes e utilizar o 

questionamento. Assim, após 2 a 3 perguntas direcionadas a alguns alunos, 

acalmaram e perceberam que ainda têm muito para aprender sobre a modalidade.” 

(RA – aula 53 e 54 – 8 de janeiro, 2019) 

Variação da dificuldade da tarefa 

De forma a combater os comportamentos menos apropriados e o desinteresse 

perante as aulas, durante o ano letivo tentei ir ao encontro dos interesses dos 

alunos. Após refletir sobre as minhas práticas, percebi que nesta turma os 

exercícios analíticos não funcionavam, uma vez que alguns alunos rapidamente 

ficavam saturados e desinteressados. Assim, os exercícios tinham de envolver 

formas jogadas, com o objetivo dos alunos cooperarem uns com os outros. 

Nestes exercícios procurei sempre encorajar e incentivar os alunos a 

colaborarem com os colegas e ajudarem aqueles que tinham mais dificuldades. 

No entanto, os alunos com mais facilidade, por vezes, precisavam que a aula 

fosse o momento no qual pudessem demonstrar as suas capacidades e, com o 

intuito de não os deixar desmotivar, introduzia diferentes níveis de dificuldade de 
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execução nos exercícios. Segundo Metzler (2000c), a utilização de tarefas que 

consigam abranger diferentes níveis de habilidades dos alunos, são uma mais 

valia, uma vez que permitem que todos sejam adequadamente desafiados e 

experimentem uma alta taxa de sucesso. Este sentimento de desafio e sucesso 

permite que os alunos se envolvam nas tarefas e estejam focados nas mesmas, 

proporcionando um bom ambiente de aula. De seguida, apresento uma reflexão 

sobre a aplicação da estratégia adotada (variação da dificuldade da tarefa):  

“Trabalhar por níveis funciona muito bem. Dentro da mesma tarefa, os alunos 

trabalham tendo em conta as suas capacidades, permitindo a evolução individual 

de cada um, visto que cada aluno está a melhorar aquilo que tem mais dificuldade 

e os “melhores” alunos têm oportunidade de receber novos estímulos.” (RA – aula 

11 e 12 – 3 de outubro, 2018) 

Tarefa cooperativa 

De acordo com Metzler (2000c), existem muitas formas de organizar atividades 

de aprendizagem e, por isso, os professores devem ter em consideração os 

objetivos de aprendizagem, as interações entre os alunos, a prontidão dos 

mesmos e a tarefa específica a ser utilizada. Pretendia que os alunos 

aprendessem a cooperar, a ouvir e respeitar a opinião dos outros. Assim, a 

utilização do ensino de pares, em Atletismo, Ginástica Artística e Acrobática, 

bem como a Aprendizagem Cooperativa nas duas últimas modalidades foram 

essenciais para o processo de aprendizagem dos alunos. Técnicas de ensino 

que proporcionam a interação entre os alunos – “aluno ensinando aluno” – são 

melhores que as técnicas passivas, como por exemplo uma aula expositiva 

(Santos, 2010, p. 75). Apesar de inicialmente terem mostrado algum receio em 

corrigir os colegas, a partir do momento em que lhes expliquei os aspetos que 

deviam ter em atenção e os erros mais frequentes, sentiram-se mais confortáveis 

e confiantes em assumir a função que lhes estava a ser confiada. Segundo 

Metzler (2000c), nas tarefas cooperativas os alunos devem trabalhar em grupo 

no sentido de descobrir como potenciar as habilidades de cada elemento e com 

o intuito de atingir o objetivo proposto.  Nesse sentido, ao longo do ano, os alunos 

foram confrontados com diferentes tarefas – por exemplo, durante a construção 

da coreografia de Ginástica Acrobática – que procuraram transmitir as ideias 

referidas anteriormente. Desta forma, perceberem que se colaborassem entre si, 
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se ajudassem os colegas e trabalhassem em equipa obtinham mais sucesso. O 

trabalho em equipa permitiu melhorar o comportamento da turma, uma vez que 

como os grupos eram heterogéneos havia sempre alguém que chamava a 

atenção dos colegas quando estes não se aplicavam.  

Tarefas projetadas pelos alunos 

A criatividade e a cooperação entre os alunos pode ser desenvolvida através da 

criação das suas próprias tarefas, jogos e regras do jogo (Metzler, 2000c). O 

mesmo autor defende que devemos dar a oportunidade aos alunos de 

explorarem diferentes variações de atividade. Nesse sentido, por vezes, permitia 

que os alunos adaptassem a tarefa, como é possível evidenciar no excerto que 

se segue:  

“De seguida, realizei um exercício de condução de bola, passe e receção (Futsal). 

Como queria que o exercício tivesse dois níveis de dificuldade (um mais avançado 

e outro mais simples) pedi que os alunos se juntassem em dois grupos, um de seis 

e outro de oito elementos. Automaticamente, os melhores alunos juntaram-se num 

grupo e os alunos com mais dificuldades juntaram-se noutro. (…) A dada altura 

quando me aproximei dos alunos de nível 2 para mudar a variante do exercício, 

estes já se encontravam a fazer uma tarefa mais avançada: dar um toque sem a 

bola cair ao chão e rodar para o cone seguinte. (…) Como estes alunos têm muito 

à-vontade com a modalidade, por vezes, não há problema em deixar que a sua 

criatividade prevaleça, uma vez que os exercícios que criam são uma forma de 

porem à prova as suas capacidades.” (RA – aula 103 e 104 – 8 de maio, 2019) 

Responsabilidade, um fator crucial para um bom clima de aula 

Outra estratégia que me permitiu controlar o comportamento dos alunos, foi a 

atribuição de responsabilidade no sentido de desenvolver a autonomia. Por 

exemplo, ao solicitar um aluno para dirigir o aquecimento em Ginástica, verifiquei 

que os restantes colegas o respeitavam e preocupavam-se em estar atentos e a 

executar o que o colega estava a fazer. Normalmente, pedia aos alunos mais 

conversadores e perturbadores para desempenhar esse papel, porque os seus 

pares os respeitavam, dado serem os “líderes” da turma. A utilização das novas 

tecnologias também foi um fator que incentivou os alunos para as aulas, uma 

vez que permitiu que estes saíssem das rotinas. Às vezes confidenciavam-me 

“todos os anos aprendemos as mesmas modalidades”, no entanto, através das 

novas tecnologias foi-lhes dado a conhecer um outro lado das aulas de EF e, ao 
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mesmo tempo fui ao encontro das suas motivações. A utilização do computador 

e do telemóvel foi uma das estratégias adotadas no sentido de os alunos 

adquirirem responsabilidade e, consequentemente autonomia, pois decidiam 

quando deviam trocar de exercício, gravavam vídeos – para perceberem os seus 

erros e poderem treinar em casa – e pesquisavam informação na internet – 

criaram o regulamento de futsal.     

O valor da competição 

Como acima referi, durante o ano procurei sempre ir ao encontro dos interesses 

dos alunos e, nesse sentido tentei conhecê-los melhor. Ao conversar com os 

mesmos e tomando atenção aos comportamentos evidenciados durante as aulas 

percebi que estes alunos são muito competitivos e que gostam de tudo o que 

envolva competição. Assim, a partir do momento que implementei o MED, os 

alunos mostraram-se mais motivados, envolvidos e com menos atitudes de 

dispersão. Tive um professor na faculdade que dizia: “alunos cansados, turma 

controlada”. Nesse sentido, o MED ajudou-me a controlar o comportamento da 

turma, uma vez que os alunos de tão empolgados que ficavam com a competição 

não tinham tempo para “respirar”, passando mesmo a realizar os exercícios de 

condição física com entusiasmo, como demonstra a reflexão que se segue:  

“No circuito a estação que os alunos mais gostaram foi a da condição física. Penso 

que foi uma boa estratégia esta estação ter contado para a competição. Os alunos 

tinham de realizar diferentes desafios, que estimulavam diferentes partes do corpo 

e diferentes perícias. Sempre que completavam um desafio tinham de realizar um 

exercício de condição física. Sem se aperceberem, motivados pela competição e 

pela sede de vencer, realizaram mais de 20 repetições de cada exercício de 

condição física.” (RA – aula 41 e 42 – 27 de novembro, 2018) 

Contudo, tentei incutir a noção de competição saudável, isto é, fiz-lhes sempre 

ver que a aquisição e o desenvolvimento de competências, assim como o 

domínio das tarefas e a melhoria e conquista de novas aprendizagens eram mais 

importantes que a competição e que o ganhar. O trabalho em equipa tanto 

potenciou a aprendizagem como o espírito de equipa, a cooperação, o 

desenvolvimento de relações socias e, ainda proporcionou um bom clima de 

aula:  
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“O trabalho por equipas permitiu fomentar o espírito de equipa, a entreajuda e a 

inclusão de todos os alunos. Desta forma, os alunos conseguem evoluir e melhorar 

as suas execuções.” (RA – aula 27 e 28 – 31 de outubro, 2018) 

Concluindo, considero importante que as aulas de EF sejam voltadas para a 

aprendizagem, dado que esta garante a igualdade de oportunidades e oferece a 

possibilidade de todos os alunos experimentarem o sucesso. Para além disso, a 

prática desportiva orientada para a aprendizagem vê “a educação como um 

processo incessante em busca tanto do crescimento individual quanto do 

comprometimento social de todos os envolvidos” (Marante & Ferraz, 2006). A 

procura de um clima motivacional voltado para a mestria e a elaboração de 

estratégias de gestão permitiram-me dar resposta às minhas necessidades, 

principalmente associadas às aulas de terça-feira. 

 

4.1.2.6 A Versatilidade dos Modelos de Ensino 

Ao longo deste ano, a minha maior preocupação foi promover a aprendizagem 

dos meus alunos. Nesse sentido, recorri a diferentes modelos de ensino com o 

objetivo de retirar o melhor partido de cada um, pois, segundo Mesquita e Graça 

(2015), não existe um modelo que seja adequado aos vários ambientes de 

aprendizagem e, nesse sentido, a eficácia do ensino deve ser interpretada 

através do uso de modelos que disponibilizem uma estrutura global e coerente 

para o ensino. De acordo com os mesmos autores, existem modelos que são 

mais centrados na direção do agente de ensino e modelos que concedem mais 

espaço à descoberta e iniciativa dos praticantes. Face ao descrito, surge a 

necessidade de encontrar um equilíbrio entre estes aspetos, criando condições 

favoráveis para que a aprendizagem seja duradoura (Mesquita & Graça, 2015). 

A necessidade de aliar diferentes estratégias pedagógicas 

Os professores que utilizam o MID realizam um conjunto de operações para 

promover o desempenho dos alunos: estruturação minuciosa e pormenorizada 

das situações de aprendizagem; progressão das situações de ensino em 

pequenos passos, mas a um ritmo acelerado; instrução e explicações detalhadas 

com cariz prescritivo e descritivo; realização de um número elevado de perguntas 

e promoção de práticas ativas e intensas; elevado feedback e correção dos 



94 
 

alunos, especialmente nas fases iniciais de aprendizagem; taxa de sucesso de 

80% ou superior, nas tarefas iniciais, para passarem para um nível mais exigente 

de prática (Rosenshine, cit. por Metzler, 2000a). Face a esta conceção, no início 

do ano, dei primazia à utilização de algumas características do MID na unidade 

de Voleibol – explicava e demonstrava o novo conteúdo aos alunos antes de 

realizarem a tarefa; planeava e realizava exercícios com progressões, estando 

bem delineada a sequência e a estrutura dos mesmos; emitia um elevado 

número de feedbacks, principalmente corretivos; e questionava os alunos 

durante e no final das aulas. Como ainda não conhecia a turma e queria ter 

controlo total sobre a mesma, senti-me mais confortável a utilizar algumas das 

características deste modelo, dado que como o MID é centrado no professor, eu 

tomava todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem – por 

exemplo, definia o tempo de prática ou o número de repetições. Neste modelo é 

o professor quem estabelece as regras, assim como as rotinas de gestão e ação 

dos alunos, com o objetivo de obter a máxima eficácia por parte dos alunos nas 

atividades desenvolvidas (Mesquita & Graça, 2015). Os mesmos autores 

defendem que apesar do MID ser um modelo centrado no professor é 

fundamental que os alunos obtenham um elevado sentido de responsabilidade 

e compromisso com as tarefas de aprendizagem. Nesse sentido, procurei que 

os alunos percebessem sempre o motivo de realizarem determinado exercício e, 

além disso, apresentei e expliquei sempre os critérios de êxito. Acredito que o 

MID foi ao encontro das exigências da turma, permitindo que os alunos 

disponibilizassem de um tempo elevado de empenhamento motor. Sendo o 

Voleibol uma modalidade em que os alunos tinham bastantes dificuldades foi 

necessário recorrer à realização de exercícios analíticos e à recorrente utilização 

de feedback prescritivo. Contudo, no decorrer do primeiro período, após 

experimentar o MED na modalidade de Atletismo, senti que na modalidade de 

Voleibol os alunos precisavam de um novo modelo que lhes proporcionasse 

novos estímulos, dado que o MID atribuiu aos alunos um papel passivo. Por este 

motivo, procedi à implementação do MED, ainda que de forma muito rudimentar, 

recorrendo assim ao MID e ao MED para lecionar as aulas de voleibol. Apesar 

de o MID ter deixado de ser o modelo central da minha atuação, ao longo do ano 

fui recorrendo ao mesmo em determinados momentos das UDs, principalmente 

aquando da introdução de conteúdos.  
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Ao longo do ano, nas modalidades de Ginástica Artística e Acrobática e de 

Expressão Corporal e Aeróbica foi implementada a Aprendizagem Cooperativa. 

As aprendizagens físicas, cognitivas, sociais e afetivas são consideradas como 

os resultados legítimos de aprendizagem da educação física (Casey & 

Goodyear, 2015). As mesmas autoras citam Dyson e Casey (2012) ao afirmarem 

que a Aprendizagem Cooperativa é um modelo pedagógico que tem como intuito 

apoiar estes quatro resultados de aprendizagem. Ou seja, através da aplicação 

de diferentes estratégias, este modelo permite-nos desenvolver os diferentes 

domínios com os alunos. A verdade é que o desenvolvimento destes domínios 

são indispensáveis para viver em sociedade. Segundo Casey e Goodyear 

(2015), a análise e a revisão de estudos acerca da AC revelaram resultados 

positivos no que concerne à realização académica (capacidade de aplicar e 

compreender o conteúdo), ao desenvolvimento de habilidades interpessoais e 

relações (capacidade de comunicação e/ou fomentação de relações de pares), 

à participação (maior compromisso com as tarefas de aprendizagem) e à 

melhoria da saúde psicológica dos jovens (autoestima e/ou motivação). No que 

diz respeito à minha turma, a minha principal preocupação estava relacionada 

com a motivação e com os domínios social e afetivo, uma vez que os alunos 

provinham de escolas diferentes. Alguns alunos, inicialmente, eram postos de 

parte e, por isso, trabalhar em grupo foi essencial para a integração destes na 

turma, uma vez que lhes foi dada a oportunidade de se darem a conhecer. Mais 

à frente irei dar um maior enfase ao modelo, uma vez que foi objetivo de estudo 

no projeto de investigação-ação (área 3).  

No início da década de 80, Siedentop apresentou um modelo instrucional 

baseado nos valores do desporto – Modelo de Educação Desportiva - apelando 

para a necessidade de as aulas de EF serem realizadas num ambiente de 

ensino-aprendizagem com características inerentes às do desporto federado 

(Pereira et al., 2013). Nesse sentido, implementei este modelo nas aulas de 

Atletismo, Badminton, Basquetebol e Futsal, dado que o MED é um modelo que 

reconhece a importância de valorizar e elevar a competição, instituindo um 

compromisso pedagógico entre “inclusão, competição e aprendizagem” 

(Mesquita, 2012, p. 177). De acordo com a mesma autora, o MED é um modelo 

de ensino idealizado para promover “experiências desportivas ricas e autênticas 
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no contexto escolar”, alcançado através da criação de um ambiente desportivo 

significativo para os alunos. Para além disso, o objetivo do MED é formar alunos 

“competentes, literatos e entusiastas” (Siedentop et al., 2011a, p. 4). Ou seja, o 

modelo compreende a inclusão de três fundamentos essenciais, tendo como 

finalidade formar “a pessoa desportivamente competente, desportivamente culta 

e desportivamente entusiasta” (Mesquita & Graça, 2015, p. 59). Para que os 

alunos obtenham experiências ricas e autênticas é fundamental que o professor 

vá ao encontro das características do MED. Siedentop desenhou seis 

características principais que considera essenciais para que os alunos tenham 

aprendizagens significativas, que derivam de como o desporto é conduzido no 

contexto da comunidade e da escola. As características são as seguintes: “época 

desportiva, filiação, competição formal, eventos culminantes, registo estatístico 

e festividade” (Siedentop, 1998, p. 18). Dado que o programa curricular é de 

múltiplas atividades, não foi possível atender ao conceito de época desportiva, 

uma vez que as UDs eram demasiado curtas. No entanto, ao longo do ano fui 

aperfeiçoando as restantes características. 

Estratégias menos diretivas e mais implícitas de aprendizagem 

Relativamente à filiação, logo no início da UD os alunos eram integrados em 

equipas, mantendo as mesmas até ao final da UD, desenvolvendo assim um 

sentimento de pertença ao grupo. Assim, os alunos praticavam e competiam em 

equipa. Segundo Siedentop et al. (2011b), os alunos são extremamente 

preocupados com a justiça, nomeadamente com a formação de equipas justas 

e com uma competição, ou seja, querem que nesta esteja presente a equidade. 

Nesse sentido, após realizar a avaliação diagnóstica tinha sempre a 

preocupação em perceber o nível de cada aluno, com o intuito de formar equipas 

heterogéneas e equilibradas. Com o objetivo de assegurar a pertença ao grupo 

os alunos atribuíam às suas equipas nomes, cores, lemas, “gritos” (saudação) e 

símbolos e definiam o capitão, o árbitro e o estatístico. Apesar de nem todas 

estas características terem sido aplicadas nas aulas de Atletismo, Badminton e 

Basquetebol, em Futsal (última modalidade lecionada) eram parte integrante da 

formação das equipas, uma vez que o significado social derivado de experiências 

desportivas, assim como uma grande parte do crescimento pessoal 
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frequentemente concedido a experiências desportivas positivas, estão 

intimamente relacionadas com a filiação a um grupo (Siedentop, 1998).  

A introdução do registo estatístico, nomeadamente do estatístico foi fundamental 

para fornecer feedback aos alunos, bem como às suas equipas. Apesar de na 

modalidade de Badminton não ter existido o papel de estatístico, ou seja, 

nenhum aluno tinha essa função, durante a realização do jogo final, os alunos 

que se encontravam de fora tinham de preencher uma ficha de observação na 

qual registavam o número de vezes que o colega realizava os diferentes 

batimentos aprendidos. Para além de realizarem esse registo, pedia que fossem 

informando os seus colegas sobre o que tinham de fazer para obterem um maior 

sucesso. Em contrapartida, na modalidade de Basquetebol já existia estatístico. 

Durante a realização de exercícios de lançamento, este registava se os critérios 

de êxito do lançamento estavam a ser cumpridos, pois só desta forma é que os 

alunos podiam pontuar. Assim, o estatístico foi um elemento essencial que 

ajudou a informar os colegas sobre as suas habilidades motoras, bem como a 

aperfeiçoá-las. Por outro lado, na modalidade de Futsal o estatístico registava o 

número de golos que eram marcados durante a situação de jogo formal. No 

entanto, sempre que alguém marcava golo o estatístico apontava se este tinha 

sido marcado de jogada individual ou coletiva. O meu objetivo era que os alunos 

jogassem sempre que possível em equipa e, desta forma, consegui que os 

alunos percebessem se estavam a jogar em equipa ou não.  

A competição integra um elemento de autoavaliação primordial e, além disso 

também é um importante incentivo para o trabalho desenvolvido durante a aula 

(Mesquita & Graça, 2015). Face ao que foi descrito, elaborei um quadro 

competitivo onde os alunos podiam acompanhar o desempenho da sua equipa, 

assim como das equipas adversárias e, no final de todas as aulas era realizada 

situação de jogo formal. A partir do momento que os exercícios começaram a 

contar para a pontuação da equipa os alunos envolveram-se e participaram de 

forma mais ativa nas tarefas propostas. No entanto, a implementação do MED, 

inicialmente, foi um pouco difícil porque como os alunos não tinham rotinas após 

terminarem um exercício iam todos a correr para o quadro de pontuações, 

demorando algum tempo a retomar os exercícios. A estratégia adotada para 

combater esse comportamento foi atribuir ao capitão a responsabilidade de 
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registar os resultados no quadro, sendo que só ele podia abandonar o local onde 

a equipa estava a executar a tarefa. Outro aspeto que dificultou a realização das 

aulas, foi a “sede de vencer”. Ou seja, como os alunos apenas queriam ganhar, 

por vezes, não executavam as tarefas da forma mais correta e durante as 

situações de jogo os ânimos exaltavam-se. Neste sentido, foi necessário 

desconstruir este pensamento e encontrar estratégias para colmatar estes 

problemas. De forma a ter a certeza que os alunos não aldrabavam os exercícios 

e se empenhavam em realizar as habilidades motoras corretamente, coloquei 

estatísticos das equipas adversárias a controlar os exercícios e, como acima 

referi estes tinham uma folha com os critérios de êxito onde registavam se os 

colegas realizavam de forma correta determinado movimento, pontuando 

apenas se cumprissem os requisitos. Para além disso, com o intuito de tornar as 

situações de jogo mais amigáveis decidi atribuir o prémio de fair play. Assim, no 

início de cada jogo, os alunos cumprimentavam as equipas e o árbitro e tinham 

de mostrar desportivismo respeitando a equipa adversária, a sua própria equipa 

e as decisões do árbitro. 

Por fim, no final de cada UD era realizado o evento culminante – torneio entre 

professores e alunos – estando sempre presente um clima de festividade. 

Segundo Siedentop (1998), faz parte da natureza do desporto descobrir quem é 

o melhor e, o torneio, era o momento em que todas as equipas queriam mostrar 

aquilo que valiam, principalmente quando jogavam contra a equipa dos 

professores. Nesse sentido, de forma a incentivar os alunos e tornar o torneio 

mais competitivo, as classificações atribuídas aos diferentes lugares (1º, 2º, 3º e 

4º) eram mais elevadas do que as atribuídas normalmente aos exercícios 

realizados durante as aulas. Desta forma, havia a possibilidade de a equipa que 

estivesse em último lugar passar para primeiro. Os eventos culminantes criam 

oportunidades de festejar e celebrar as conquistas, sendo estas características 

importantes do jogo e do desporto (Siedentop, cit. por Siedentop, 1998). Durante 

estes momentos existiu um clima de grande festividade, como evidenciam as 

reflexões que se seguem:  

“Os alunos já estão habituados a realizar um torneio no final das unidades didáticas, 

no entanto, essas aulas têm sempre uma mística diferente. Os alunos estão sempre 

motivados para a realização da aula e o jogo contra a equipa de professores é o 
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ponto alto da mesma. A aula correu muito bem, os alunos demonstraram um bom 

comportamento e o entusiasmo, o espírito competitivo e a sede de vencer estiveram 

presentes ao longo de toda a aula.” (RA – aula 89 e 90 – 20 de março, 2019) 

“A equipa dos professores jogou a final contra a equipa dos Warriors Azuis (Futsal). 

Foi um jogo bastante emocionante e cansativo uma vez que ambas as equipas 

estavam a dar tudo o que tinham e o que não tinham para ganhar. No momento em 

que o árbitro apitou para o final do jogo, este encontrava-se empatado. Como não 

havia tempo para continuar a jogar até que uma das equipas marcasse um golo, foi 

necessário ir para penáltis. Foi um momento bastante divertido e ao mesmo tempo 

de algum nervosismo. Quem gosta de desporto, não gosta de “perder nem a fajões” 

e, por isso, os professores não queriam dar parte fraca e “morrer na praia”. Toda a 

turma estava bastante envolvida naquele momento, festejando todos os golos 

concretizados e incentivando quer os professores, quer os Warriors. Por fim, pela 

primeira vez, os professores perderam uma final, pois falharam um penálti. Nesse 

momento todos os alunos desataram aos saltos a festejar uns com os outros.” (RA 

– aula 111 e 112 – 22 de maio, 2019) 

Em suma, considero que o professor não pode apenas se focar num modelo de 

ensino e esperar que este o ajude a atingir o sucesso. Cada modalidade 

apresenta as suas particularidades e, por isso, o professor deve “brincar” com 

os modelos e encontrar diferentes estratégias no sentido de possibilitar aos 

alunos as melhores experiências de ensino-aprendizagem.   

 

4.1.2.7 Momentos de Introspeção  

“O professor deve refletir didaticamente sobre a sua prática, pensar no cotidiano 

sobre o saber fazer em sala de aula, para não escorregar na mesmice 

metodológica de utilização dos mesmos recursos e das invariáveis técnicas de 

ensino.” (Leal, 2005, p. 4) 

O processo contínuo de reflexão é fundamental para o desenvolvimento do 

professor, uma vez que este processo é essencial para a construção de 

conhecimento e, o aumento do conhecimento aumenta a capacidade de utilizar 

a reflexão de forma eficaz (McAlpine & Weston, cit. por Poom-Valickis & 

Mathews, 2013). Assim, a reflexão é essencial para perceber se o trabalho 

docente está a conceber aprendizagens, uma vez que esta nos permite olhar 

para o processo de ensino com outros olhos. Ao longo do ano letivo, foram vários 
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os momentos em que se fez referência à reflexão e à sua importância, sobretudo 

o PO. A reflexão está associada à capacidade de introspeção, ou seja, à 

capacidade de olharmos para dentro de nós e nos questionarmos sobre as 

nossas dificuldades, assim como avaliarmos as metodologias de ensinos, bem 

como as estratégias aplicadas. Segundo Júnior (2010), a reflexão é essencial na 

realidade educacional, uma vez que permite solucionar situações e contornar 

caminhos de forma segura, efetiva e sem constrangimentos, com o intuito de 

crescer pessoalmente e profissionalmente. Freire (cit. por Júnior, 2010, p. 581) 

afirma que “a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e 

na reflexão sobre a prática”.  

A evolução do processo de reflexão 

Foi na elaboração das reflexões sobre as aulas que encontrei um espaço para 

exprimir o que senti sobre a aula, refletir sobre o que correu bem e o que devia 

ser melhorado, dando significado à minha prática. Poom-Valickis e Mathews 

(2013) afirmam que um professor que não tenha disposição para ser criticamente 

reflexivo acerca das suas práticas coloca em risco as mesmas. Confesso que 

inicialmente (1º período), a reflexão foi um processo difícil, dado que temos de 

realizar uma introspeção séria e crítica sobre o nosso trabalho e não estava 

habituada a isso. Julgo que no início ainda não tinha um pensamento reflexivo 

apurado e, por isso, considero as reflexões do primeiro período particularmente 

pobres quando comparadas às seguintes. Segundo Ferreira (2003, p. 4), “o 

processo deve sempre ser pensado como um processo de: ação – reflexão – 

ação”. Considero que a partir do segundo período comecei a percecionar dessa 

forma o processo de ensino, percebendo que as reflexões eram um momento 

bastante importante, fornecendo-me informações essenciais para as aulas 

seguintes, na medida que o professor cresce dentro da profissão ao “examinar, 

interpretar e avaliar as suas atividades” (Júnior, 2010, p. 581).  

Estratégias adotadas para melhorar as minhas reflexões 

De acordo com Poom-Valickis e Mathews (2013), a profundidade dada à reflexão 

requer a sofisticação de diversas áreas do desenvolvimento, em especial no que 

diz respeito à conceção da estrutura do conhecimento e a noção de 

conhecimento como construção e reconstrução. A partir do momento que 

consegui aprofundar as minhas reflexões (2º e 3º período), estas passaram a 
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informar melhor as minhas práticas. Isso só foi possível porque comecei a 

analisar individualmente cada exercício, assim como o porquê do sucesso e 

insucesso dos mesmos, o clima da aula e as minhas intervenções. Após as 

aulas, o professor pode e deve pensar/refletir sobre o que aconteceu durante a 

mesma, sobre o que observou e no significado dessa observação e, na eventual 

adoção de outro caminho (Schön, 1992). Desta forma, consegui encontrar 

soluções para problemas, bem como evitar potenciais problemas. Para além 

disso, os momentos de reflexão foram muito importantes para o meu crescimento 

profissional, na medida que me permitiram voltar atrás, perceber os meus erros 

e refletir sobre os mesmos. É fundamental que tenhamos disposição para 

aprender com as reflexões, caso contrário estas são elaboradas apenas para 

cumprir um dos requisitos do estágio. Os momentos de reflexão permitiram-me 

realizar uma autoavaliação sobre as minhas práticas, orientando o meu trabalho. 

O objetivo da reflexão passa por dar significado à nossa prática, melhorando a 

mesma e, sobretudo, permitir que o aluno tenha um ensino de qualidade. Nesse 

sentido, também devemos ouvir e refletir sobre as opiniões dos alunos, como é 

evidenciado na reflexão que se segue:  

“No final da aula, quando estava a fazer o balanço da mesma e após mostrar o 

quadro da pontuação, um aluno fez uma intervenção que me deixou a pensar. Este 

referiu que as pontuações dadas às equipas no jogo eram muito baixas. O aluno 

comparou o jogo a um teste. O jogo é o culminar de tudo o que aprenderam na aula 

e, por isso, achava que se devia dar mais importância ao jogo e, consequentemente, 

aumentar a pontuação. Os restantes colegas da turma concordaram com ele e, por 

isso, decidi que a partir da próxima aula iria atribuir 15 pontos à equipa vencedora, 

2 pontos à equipa derrotada e 10 pontos se empatassem.” (RA – aula 81 e 82 – 27 

de fevereiro, 2019)  

Para terminar, a reflexão é um processo de extrema importância, pois permite 

ao professor fazer uma análise aprofundada sobre a sua prática pedagógica, 

nomeadamente uma reflexão sobre o que é considerado bom e o que é 

considerado menos bom, reestruturando o caminho/percurso a seguir. A reflexão 

permite questionar, esclarecer dúvidas e encontrar respostas. Assim, através da 

reflexão sobre a prática, o professor vai construindo os seus saberes.   
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4.1.2.8 A Importância da Observação e Consequente Reflexão: Momentos 

de Aprendizagem e Evolução  

“A observação desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de inspiração e motivação e 

um forte catalisador de mudança na escola.” (Reis, 2011, p. 11)  

Durante o EP a observação foi uma das tarefas incutidas pela PC, uma vez que 

esta considera a mesma uma parte importante do processo de aprendizagem. 

Segundo Reis (2011), a observação das aulas é um processo de interação 

profissional, de natureza essencialmente formativa, centrada no 

desenvolvimento individual e coletivo dos professores e, sobretudo, na melhoria 

da qualidade do ensino e das aprendizagens. O mesmo autor defende que “a 

observação regular de aulas e uma discussão de qualidade sobre o desempenho 

constituem uma componente extremamente importante do processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer professor, 

independentemente do seu nível de conhecimento e experiência” (p.12).  

A PC enquanto orientadora do processo de observação 

Com o intuito de fomentar a união de grupo e promover aprendizagens, a PC fez 

questão que acompanhássemos e estivéssemos presentes nas aulas de todos 

os elementos do NE. Desta forma, ao longo do ano, estive presente, 

praticamente, em todas as aulas dos meus colegas, bem como estes estiveram 

nas minhas. A observação das aulas foi um processo fundamental para a minha 

evolução profissional, pois nestes momentos absorvi muitas informações e 

conhecimentos, sendo estes aplicados, mais tarde, nas minhas práticas. Para 

Mendes et al. (2012), quem observa confere inevitavelmente um sentido 

significativo ao que vê e, por isso, nos primeiros tempos foi fundamental a 

presença da PC junto de nós durante as observações, pois à medida que a aula 

decorria chamava-nos atenção para situações que não deveriam ocorrer ou que 

deveriam ser melhoradas. Assim, com a ajuda da PC fomos aprendendo a 

orientar o nosso olhar, identificando as situações mais relevantes. O processo 

de observação permite identificar informações que, à posteriori são “recolhidas, 

organizadas, compreendidas e relatadas” (Mendes et al., 2012, p. 58). Este 

processo espelha as observações que realizávamos juntamente com a PC, uma 
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vez que num primeiro momento identificávamos o que estava a acontecer, de 

seguida realizávamos anotações, discutíamos todos juntos sobre o problema e 

respetiva solução e, no final da aula, comunicávamos ao colega que deu a 

mesma as situações identificadas.   

Evolução do foco e meios de observação 

De acordo com Reis (2011, p. 12), a observação pode ser utilizada em variados 

cenários e tendo em conta diversas finalidades, designadamente “demonstrar 

uma competência, partilhar um sucesso, diagnosticar um problema, encontrar e 

testar possíveis soluções para um problema, explorar formas alternativas de 

alcançar os objetivos curriculares, aprender, apoiar um colega, avaliar o 

desempenho, estabelecer metas de desenvolvimento, avaliar o progresso, 

reforçar a confiança e estabelecer laços com os colegas”. Face a este 

entendimento, ao longo do ano, foram realizadas observações informais 

(decorreram praticamente em todas as aulas), nas quais assisti às aulas dos 

meus colegas e no final das mesmas realizei uma reflexão crítica sobre o que 

correu bem e o que podia ser melhorado e, também foram realizadas 

observações formais, onde foram utilizadas grelhas de observação (Anexo 4 e 

5). Inicialmente, utilizamos uma grelha que avaliava várias componentes que um 

professor deve dominar, nomeadamente introdução da aula, organização, 

controlo e segurança, regulação e gestão das atividades, gestão do tempo de 

aula e linguagem e feedback. Assinalávamos na grelha se estes parâmetros 

eram cumpridos, não eram cumpridos ou se precisavam de ser melhorados. Por 

fim, de forma a sintetizar a observação, ainda realizávamos um comentário 

relativamente ao comportamento evidenciado pelos alunos, à gestão da aula e 

das atividades, à instrução e demonstração desempenhada pelo professor, aos 

exercícios da aula, assim como ao clima da mesma. Após reunirmos com o PO 

percebemos que a grelha que utilizávamos (Anexo 4) era muito abrangente e, 

se numa primeira fase era boa para informar a nossa prática, no futuro 

precisávamos de nos centrar num aspeto mais específico relativo a algo que 

desejássemos obter comentários e sugestões de melhoria. Segundo Reis 

(2011), a observação e a discussão das informações recolhidas possibilitam 

expandir os conhecimentos e as capacidades profissionais do observador, como 

também do observado, constituindo um catalisador significativo de 
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aprendizagens e de mudança. Sermos observados permite-nos ter uma 

perspetiva diferente sobre a nossa prática, visto que quando estamos envolvidos 

na aula não temos noção de tudo o que se passa à nossa volta e, por vezes, não 

adotamos as estratégias mais adequadas. Nesse sentido, optamos por realizar 

uma grelha de observação que fosse útil para o estudo de investigação e, ao 

mesmo tempo, o foco da observação guiasse/orientasse a nossa prática (Anexo 

5). A partir do momento que implementamos essa grelha, passamos de uma 

observação geral para uma observação sistemática. 

A importância das observações realizadas pela PC e pelo PO: momentos de 

aprendizagem e crescimento 

Relativamente às observações realizas pela PC e pelo PO, considero terem sido 

uma mais valia, pois tinham como objetivo ajudar-nos a melhorar as nossas 

práticas e a colmatar as nossas dificuldades. Reis (2011) afirma que a 

observação das aulas é um excelente meio para os supervisores recolherem 

evidências, possibilitando-lhes tirar conclusões, proporcionar feedback e, 

estabelecer com os EE metas de desenvolvimento. Apesar de me sentir um 

pouco nervosa nos momentos de observação da PC e do PO, sempre 

percecionei estas aulas como grandes momentos de aprendizagem, uma vez 

que o facto de serem professores experientes, permitia que observassem 

realidades que nos passavam ao lado. Para além disso, no início do estágio, 

cometemos erros e, por isso, é necessário um olhar atento que tenha noção das 

dificuldades que devem ser combatidas primeiro. Assim, os professores durante 

as suas observações fizeram referência a aspetos simples como a gestão da 

aula, o ciclo do feedback, a instrução dos exercícios, a relação com os alunos, 

entre outras, como é evidenciado nas reflexões seguintes: 

“A PC chamou-me a atenção para não escolher sempre os mesmos alunos para 

exemplificar. De vez em quando devo pedir a outros alunos para demonstrar o 

exercício, pois assim sentem que podem chegar ao mesmo patamar que os 

“melhores” alunos.” (RA – aula 7 e 8 – 26 de setembro, 2018) 

“O professor orientador chamou-me a atenção para ter em conta o ciclo instrucional. 

Ou seja, após pedir para um aluno realizar determinado movimento, tenho de 

esperar para ver se este o executa e se corrigiu o erro, podendo voltar a intervir ou 

não. Não posso dar feedback e “virar as costas”.” (RA – aula 21 e 22 – 23 de outubro, 

2018) 
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Há medida que o ano letivo foi avançado, as reflexões eram mais específicas, 

mais focadas nas metodologias de ensino e em estratégias para alcançar o 

sucesso, como é possível observar nos excertos que se seguem: 

“Durante uma das reflexões o professor orientador referiu que os exercícios não 

necessitam de ser focados na performance (eficácia), mas também podem e devem 

ser focados no desempenho (critérios de êxito).” (RA – aula 81 e 82 – 27 de 

fevereiro, 2019) 

“O PO sugeriu que os atacantes que se encontravam nas linhas (“alas” - Futsal) se 

colocassem de fora da linha lateral do campo, no sentido de aumentar o espaço de 

jogo.” (RA – aula 99 e 100 – 30 de abril, 2019) 

Confesso que um dos aspetos que me deixou mais tranquila durante as reflexões 

das aulas com a PC e com o PO foi o facto de não nos “bombardearem” com os 

nossos erros, ou seja, primeiro expunham sempre o que correu bem e quais os 

aspetos positivos da minha prestação e, só depois, mencionavam o que tinha 

corrido menos bem, tendo o “cuidado de equilibrar os comentários positivos e as 

críticas e, de os formular de forma construtiva” (Reis, 2011, p. 68).  

A importância da observação das aulas dos colegas do NE para a minha 

aprendizagem 

A observação foi um instrumento essencial que contribuiu para a minha 

aprendizagem, assim como para a modificação das minhas práticas, uma vez 

que é um excelente meio de reflexão.  Considero ter sido essencial a observação 

das aulas dos meus colegas, uma vez que me permitiu contactar com turmas e 

anos de escolaridade diferentes, bem como diferentes modalidades. A 

observação das aulas dos meus colegas permitiu-me aumentar e melhorar o 

meu portefólio. Como tinha uma turma com um número reduzido de alunos 

conseguia ter sempre todos em atividade, contudo, essa não é a realidade da 

maioria das turmas. Assim, ao observar as aulas dos meus colegas fui 

percebendo as estratégias utilizadas em turmas numerosas para colmatar a falta 

de espaço, como demonstra a reflexão que se segue: 

“Como a turma tem muitos alunos e é necessário espaço para a prática do futsal, 

foi um aspeto positivo ter colocado alunos de fora a realizar um circuito de treino 

funcional e tarefas cognitivas.” (OB1 – Frederico – 23 de outubro, 2018) 
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Observar as aulas da Catarina foi uma mais valia, dado que lecionamos turmas 

do mesmo ano de escolaridade e, por conseguinte, as mesmas modalidades. 

Estas observações foram fundamentais para orientar e melhorar a minha prática, 

uma vez que me permitiu ser confrontada com situações semelhantes, o que 

facilitou a minha atuação no reconhecimento e interpretação do erro. Para além 

disso, às terças feiras, durante as aulas da Catarina, pude observar de antemão, 

na prática, os exercícios que planeamos. Isso permitiu que, por vezes, antes da 

minha aula modificasse/reajustasse alguns exercícios, visto não terem tido o 

resultado pretendido.   

As observações realizadas uns aos outros serviram para nos ajudarmos 

mutuamente e potencializar a nossa aprendizagem. No entanto, a observação 

das aulas tem pouco valor formativo, se não for seguida de momentos onde 

exista a oportunidade de serem discutidos, debatidos e refletidos de forma crítica 

os acontecimentos observados (Reis, 2011). Face a esta conceção, no final das 

aulas, durante os intervalos, à hora de almoço ou até mesmo numa hora 

combinada, realizávamos uma breve reunião onde refletíamos sobre as 

evidências recolhidas através da observação. Ou seja, estas reuniões eram 

momentos de partilha onde expúnhamos criticamente os nossos pontos de vista 

sobre a aula, nomeadamente aspetos e estratégias positivas que deviam ser 

mantidas, pormenores que deviam ser melhorados e, ainda, eram propostas 

alternativas e estratégias a experimentar nas aulas seguintes, como é possível 

evidenciar na reflexão que se segue:    

“Os alunos não têm a capacidade de refletir sobre o trabalho desenvolvido. É 

fundamental que o professor estimule este pensamento crítico e reflexivo nos 

alunos, caso contrário ele não se proporcionará. Sugiro que, no final da aula, o 

professor reúna os alunos e tenha uma pequena conversa com todos, potenciando, 

deste modo, este ponto da Aprendizagem Cooperativa.” (OB5 – Carlos)  

Tendo em conta tudo o que foi enunciado, a análise, a discussão e a reflexão 

pós-observação constituem um dos aspetos fundamentais do processo de 

desenvolvimento profissional do EE, uma vez que permite “desafiar o status quo, 

estimular a criatividade na superação de dificuldades e problemas detetados, e 

desenvolver diferentes dimensões do conhecimento profissional” (Reis, 2011, p. 

63). 
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Concluindo, a observação e respetiva discussão sobre as aulas constituem 

fatores fundamentais na promoção de reflexões acerca da prática, no 

desenvolvimento profissional do EE e, por conseguinte, na melhoria da ação 

educativa (Reis, 2011). Considero que a observação foi um instrumento que me 

permitiu envolver no processo de ensino e, a consequente reflexão, sobre a 

atuação e desempenho profissional e, a pesquisa e a discussão de problemas 

possibilitaram melhorar a minha prática no que concerne às estratégias e 

metodologias de ensino utilizadas, às atividades educativas realizadas e às 

interações estabelecidas entre mim e os alunos: 

“No período passado (1º período) foi-me chamado a atenção que tenho de ser mais 

efusiva, mais motivadora, mais entusiasta. Os alunos têm de perceber que fico 

contente por conseguirem ter sucesso, tendo, por isso, de expressar melhor o meu 

contentamento, seja através de um feedback positivo, de um sorriso, etc. Desde que 

me chamaram a atenção para este aspeto tenho tentado melhorar a minha 

personalidade.” (RA – aula 55 e 56 – 9 de janeiro, 2019) 

 

4.1.2.9 Instrução Pedagógica  

A instrução é uma das competências fundamentais de um professor e consiste 

na comunicação de informação aos alunos. Pesquisas sobre o ensino 

demonstraram que as instruções eficazes são intencionais e significantes 

(Metzler, 2000d). Neste sentido, a informação comunicada aos alunos deve ser 

breve, clara, concreta e pertinente. Durante as situações de instrução, a 

informação normalmente é emitida relativamente a três momentos: (i) 

previamente à prática, através de “preleções, apresentação de tarefas, 

explicações e demonstrações”; (ii) no decorrer da prática, recorrendo à “emissão 

de feedback”; e (iii) no final da prática, pela “análise referenciada à prática 

desenvolvida” (Siedentop, cit. por Rosado & Mesquita, 2015a, p. 74). 

A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da eficácia 

de uma instrução. No sentido de persuadir os alunos e torná-los recetivos à 

informação dada é essencial ter atenção à paralinguagem – “volume da voz, 

ressonância, articulação, entoação” – e às questões não-verbais da 

comunicação – “contacto visual, expressões faciais, entusiasmo do professor” – 
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assim como à coerência entre mensagens verbais e não-verbais (Rosado & 

Mesquita, 2015a, p. 69). A paralinguagem, nomeadamente, o que diz respeito à 

articulação foi um aspeto que tive de trabalhar, dado que falo muito rápido e, por 

vezes, acabo por “comer palavras”. Na aula de apresentação, a PC chamou-me 

atenção para esse aspeto e, por isso, ao longo do EP foi algo que tentei melhorar. 

Segundo Rosado e Mesquita (2015a), a instrução é considerada a “chave” para 

a progressão dos alunos, na medida que integra processos eficazes que 

possibilitam a obtenção de resultados positivos na aprendizagem dos mesmos, 

nomeadamente comportamentos verbais e não-verbais (por exemplo, a 

exposição, a explicação, a demonstração e o feedback, assim como outras 

formas de comunicação não-verbais), encontrando-se estreitamente 

relacionados com os objetivos da aprendizagem.  

Antes de iniciar a prática o professor deve transmitir aos alunos o propósito – 

“para quê” – o objeto – “o que vão realizar” – e a forma de executar os exercícios 

– “critérios de êxito” (Martins et al., 2017, p. 60). Os critérios de êxito devem ser 

reduzidos, com o objetivo de não sobrecarregar o aluno com excesso de 

informação. Nesse sentido, definimos em núcleo e juntamente com a PC que, de 

forma geral, as habilidades motoras não poderiam ter mais de três critérios de 

êxito. Os critérios de êxito ou estavam presentes em skill cards, ou eram 

apresentados por mim durante a explicação do exercício, assim como durante a 

comunicação de um feedback. Segundo Martins et al. (2017, p. 60), estas 

características – número reduzido de critérios de êxito e reforço do mesmo por 

parte do professor no acompanhamento das atividades dos alunos – são 

essenciais para “potenciar um envolvimento significativo e crítico dos alunos nas 

atividades de aprendizagem”.  

Inicialmente, perdia algum tempo na transmissão de informação, principalmente 

quando tinha de explicar aulas realizadas em circuito. Para garantir a qualidade 

da informação e a sua pertinência, não comprometendo o tempo de prática dos 

alunos, o professor deve planear a sua instrução (Martins et al., 2017). Um bom 

planeamento facilita o acompanhamento da aula e, para além disso, leva ao uso 

mais eficiente do tempo, assim como de outros recursos instrucionais (Metzler, 

2000b). Face a este entendimento, comecei a preparar as minhas instruções 

com o intuito de apenas referir o essencial, não me perdendo nas palavras. Para 
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além disso, a minha colocação perante a turma foi fundamental para que os 

alunos prestassem atenção ao que estava a dizer. A PC desde sempre nos 

alertou para o facto de não podermos ter alunos nas nossas costas, tendo 

sempre de ser capaz de visualizar toda a turma. Relativamente às aulas 

realizadas no exterior, a estratégia adotada para os alunos não se distraírem e 

se focarem em mim durante os momentos de instrução foram as seguintes: 

colocar os alunos de costas para as janelas das salas de aula e realizar as 

instruções voltada para o sol, ou seja, os alunos ficavam de costas para o sol.  

Durante a comunicação há a possibilidade de existirem perdas significativas de 

informação ao nível da atenção, da retenção e da compreensão transmitida pelo 

professor (Rosado & Mesquita, 2015a). Com o objetivo de economizar o tempo 

de instrução e diminuir as perdas de informação, torna-se essencial aliar a 

demonstração à comunicação durante a instrução. Por vezes, na explicação de 

aulas em circuito recorri ao quadro para apresentar as estações e o respetivo 

local de exercitação, bem como a forma de rotação, como evidencia o seguinte 

excerto: 

“Foi um aspeto positivo ter explicado todas as estações do circuito no início da aula 

num quadro. Como os alunos estavam todos sentados e focados naquilo que eu 

estava a dizer, a explicação do circuito foi breve e todos os alunos perceberam o 

que tinham de fazer em cada estação.” (RA – aula 25 e 26 – 25 de outubro, 2018)  

Uma demonstração de qualidade deve seguir os seguintes princípios: “garantir 

a qualidade e pertinência da informação, transmitindo-a no menor tempo 

possível; certificar-se que todos os alunos podem ver a demonstração; 

demonstrar habilidades corretamente, seja o professor ou o aluno; demonstrar 

no contexto/situação onde a habilidade irá ser realizada; diversificar os alunos 

que demonstram; destacar um número reduzido de critérios de êxito da 

habilidade” (Martins et al., 2017, p. 61).  De acordo com Rosado e Mesquita 

(2015a), retemos melhor aquilo que vemos do que aquilo que ouvimos e, 

recordamos ainda com mais facilidade aquilo que vemos e ouvimos. Nesse 

sentido, durante a introdução de um gesto técnico aliava sempre a demonstração 

à exposição, realçando quais os critérios de êxito, assim como o que deviam 

evitar fazer. Geralmente realizava as demonstrações, no entanto, às vezes, 

também pedia auxílio aos alunos, pois, desta forma, ao mesmo tempo que 
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explicava, manipulava as ações do aluno, com o intuito de toda a turma perceber 

como se executava determinado gesto. Além disso, quando tinha material para 

todos os alunos da turma, e estava a introduzir uma habilidade técnica colocava-

os a todos a executar a mesma, ao mesmo tempo que explicava, como é 

possível observar na reflexão que se segue: 

“Considero ter sido positiva a estratégia que implementei para ensinar o serviço por 

cima (Voleibol). Coloquei os alunos em meia lua, todos com uma bola na mão. Há 

medida que ia explicando todos os passos do serviço, os alunos iam replicando/ 

experienciando o que eu estava a fazer.” (RA – aula 13 e 14 - 9 de outubro, 2018) 

Às vezes também recorria ao questionamento para fazer revisões de alguns 

conteúdos, assim como para fazer a ponte para a introdução de um novo 

conteúdo:  

“A professora cooperante mencionou que foi uma boa estratégia ter relembrado um 

conteúdo abordado na aula passada (serviço curto) dando continuidade à 

introdução de um novo conteúdo (serviço longo) (Badminton). Para além de ter 

pedido a um aluno que explicasse à turma como se realizava o serviço curto, 

também pedi que enumerasse as regras adjacentes ao serviço.” (RA – aula 55 e 56 

– 9 de janeiro, 2019) 

Durante as aulas, recorri sempre ao uso da demonstração para explicar os 

exercícios, utilizando, normalmente, os alunos que sabia que tinham mais 

facilidades. Desta forma, garantia uma boa demonstração e o sucesso do 

exercício. Segundo Rosado e Mesquita (2015a), após os períodos de instrução, 

muita informação não foi percebida ou recebida, podendo existir muitas dúvidas, 

tornando-se necessário verificar a compreensão da matéria transmitida. Assim, 

após o momento instrucional concedia sempre oportunidades para tirarem 

dúvidas e, por vezes, recorria ao questionamento para perceber se os alunos 

tinham entendido o que pretendia.  

De acordo com Rosado e Mesquita (2015a), após um aluno realizar uma tarefa 

motora deve receber um conjunto de informações acerca da forma como 

executou a ação, no sentido de melhorar o seu desempenho. Assim, aquando 

da realização dos exercícios recorri frequentemente ao uso do feedback, 

informando desta forma o aluno sobre a sua prática. Um feedback é adequado 
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quando a informação exercida pelo professor é ajustada ao desempenho do 

aluno, bem como às suas dificuldades (Martins et al., 2017, p. 80). Os mesmos 

autores defendem que para um feedback ser eficaz deve ser “específico (em 

função dos critérios de êxito), imediato (durante ou imediatamente após a 

atividade), com baixa densidade informacional (para os alunos reterem e não 

transformarem a informação), positivo (motiva), audiovisual (misto), centrado na 

modificação do comportamento motor e na promoção de autonomia (feedback 

prescritivo, descritivo e interrogativo). Assim, à medida que fui utilizando esta 

estratégia de instrução, percebi que deveria fazer referência a apenas a um 

aspeto a melhorar, caso contrário os alunos não iriam ter sucesso e deveria 

utilizar palavras-chaves no início da aprendizagem, uma vez que segundo 

Rosado e Mesquita (2015a), os alunos necessitam de reconhecer e formular um 

conhecimento declarativo – centrado na explicação do que fazer – para, assim 

estruturar um conhecimento processual. Ao longo do ano, por norma, utilizei 

feedbacks prescritivos – fornecia uma informação precisa sobre o que tinha de 

ser alterado na próxima  prestação motora (Martins et al., 2017) – e interrogativos 

– interrogava os alunos sobre a sua prestação, no sentido de descobrirem os 

erros, ou os meios que deviam usar para os corrigir (Martins et al., 2017). Numa 

fase inicial da aprendizagem utilizava o feedback prescritivo, com o objetivo de 

os alunos perceberem o que estavam a fazer de errado. No entanto, com o 

avançar da UD apostava mais no feedback interrogativo, com o intuito de 

promover a autonomia do aluno e incentivar a procura de soluções. Para Martins 

et al. (2017), o feedback pode ser auditivo, tátil, visual ou misto. A maior parte 

das vezes utilizei o feedback auditivo, ou seja, transmitia informação através da 

comunicação. Contudo, por vezes, também utilizei o feedback visual 

(demonstração) e o feedback tátil (corrigir o movimento do aluno através da sua 

manipulação/toque), como é possível evidenciar na reflexão que se segue: 

“Nesta aula (Badminton), decidi intervir junto dos alunos “manipulando” as suas 

ações na realização do remate e do amorti. Penso que desta forma conseguiram 

entender como devem armar o braço. Dizia-lhes muitas vezes para armarem o braço 

antes do batimento. Apesar de eu exemplificar o gesto eles não deviam perceber o 

que é que isso significava. Após pegar na mão e no braço de alguns alunos e 

executar todo o gesto que devem fazer tanto na realização do remate como do 

amorti fiquei com a sensação que mal lhes dizia “arma o braço” já executavam 
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corretamente este movimento. A utilização da “manipulação” foi um aspeto positivo 

que considero que deve ser usado sempre que possível e necessário.” (RA – aula 

67 e 68 – 30 de janeiro, 2019) 

Por fim, no sentido de completar o ciclo de feedback, após a emissão de um 

feedback era necessário observar se o aluno fazia o que lhe tinha sido pedido. 

Este foi um aspeto que a PC e o PO sempre definiram como sendo muito 

importante, chamando-nos atenção. Inicialmente, por vezes, emitia um feedback 

e de seguida não verificava se este tinha sido aplicado, no entanto, ao longo do 

estágio foi um aspeto que tive em atenção melhorar, chegando mesmo a dar um 

novo feedback caso o aluno não tivesse executado o primeiro. Assim, tive como 

objetivo acompanhar e analisar os alunos, reagindo à sua prestação com um 

feedback adequado, com o objetivo de os informar sobre o seu desempenho e 

melhorarem as suas capacidades. 

  

4.1.2.10 As Novas Tecnologias como Parte Integrante do Processo de 

Ensino e Aprendizagem 

Na aurora do século XXI, os professores necessitam de estar preparados para 

interagir com uma geração mais atualizada e informada, dado que os meios de 

comunicação atuais, permitem o acesso instantâneo à informação (Faria, 2004). 

O desenvolvimento e o avanço tecnológico estão a reconfigurar as formas atuais 

de espaço e tempo, levando a constantes e rápidas transformações nas formas 

de representação sobre nós mesmos, sobre o trabalho e sobre a maneira como 

se entende e constroem as qualificações (Bianchi & Hatje, 2007). A educação, 

de um modo geral, modifica-se, transforma-se e desenvolve-se juntamente com 

a sociedade. Assim, a evolução da sociedade tem reflexo na escola e, por isso, 

aprender nos dias de hoje passa pela utilização dos recursos tecnológicos no 

contexto educacional. A utilização destes recursos irá aproximar os alunos da 

escola, uma vez que, atualmente, as novas tecnologias fazem parte do dia a dia 

dos alunos. Por este motivo, torna-se fundamental trazer as mesmas para dentro 

da escola. Apesar de num primeiro momento as aulas de EF poderem ser 

consideradas um ambiente pouco propício para a utilização das novas 

tecnologias, dado que os alunos se encontram constantemente em movimento, 
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quando bem aproveitadas e quando suprirem as necessidades da modalidade 

abordada, podem ser uma mais valia, visto que promovem a interação entre 

professores e alunos, possibilitam a  procura de novas informações de forma 

rápida e dinâmica, funcionando como uma “janela para o mundo”, ou seja, 

permite que o professor conquiste outros espaços (Bianchi & Hatje, 2007, p. 

294). Hoje em dia, não podemos negar a amplitude, a importância e a 

repercussão que as tecnologias têm em qualquer esfera da vida humana e, por 

isso, a EF não deve fugir deste mundo. Neste sentido, é da responsabilidade das 

entidades formadoras (faculdades) preparar os professores para as 

potencialidades do uso das novas tecnologias e para a realidade atual. Bianchi 

e Hatje (2007) defendem que as novas tecnologias, assim como qualquer outra  

ferramenta  pedagógica, devem  ser  utilizadas  na formação de professores de 

EF com o intuito de construir uma nova realidade e sugerir novos caminhos às 

metodologias de ensino, constituindo novas formas de conhecimento, novos 

valores e significados. 

De acordo com o Projeto de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento (ver 

nota de rodapé nº/5), o sucesso dos alunos é a principal missão desta 

organização. Esta ambição pressupõe o prosseguimento de vários princípios e 

valores, entre os quais, o ensino assente na inovação, na experimentação e no 

recurso a novas metodologias e tecnologias. Com esse propósito, ao longo das 

minhas práticas utilizei as novas tecnologias, nomeadamente o telemóvel e o 

computador com o objetivo de tornar as aulas mais atrativas, contextualizar a 

realidade dos alunos, incentivando-os para as aulas e, principalmente como 

meio de facilitação do processo de ensino.  

As novas tecnologias como meio potenciador de conhecimento 

De acordo com Caparróz e Lopes (2008), a presença das novas tecnologias na 

educação está a propiciar novas configurações de ensino e aprendizagem. No 

entanto, para que as novas tecnologias sejam utilizadas como ferramentas 

eficazes, é essencial que estas integrem o processo de planeamento. É 

fundamental que o professor delineie o objetivo da sua utilização, uma vez que 

por si só a tecnologia não garante a qualidade da educação, sendo necessário 

projetar experiências educacionais que promovam a construção de 

conhecimentos aplicáveis (Juniu, 2011). Nesse sentido, por vezes recorri à 
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utilização do computador e do telemóvel como estratégia de promoção de 

aprendizagens e, outras vezes, estas serviram de auxílio ao professor, 

facilitando a minha atuação na aula. Durante as aulas utilizei as novas 

tecnologias para promover o conhecimento dos alunos quer através da pesquisa 

(utilizando o telemóvel) de regras sobre a modalidade, quer pela visualização de 

vídeos. Os alunos devem ser construtores ativos do seu próprio conhecimento 

(Faria, 2004) e, as novas tecnologias privilegiam o construtivismo, na medida em 

que o aluno, com a orientação do professor, possuiu ferramentas e meios para 

construir o seu conhecimento. De seguida, refiro alguns exemplos sobre a forma 

como utilizei as tecnologias digitais para que os alunos pudessem construir o seu 

conhecimento: 

“Os alunos que não realizaram a aula devido a lesão, tiveram de realizar a seguinte 

tarefa: utilizando o telemóvel, pesquisar sobre as regras da modalidade. No final da 

aula, apresentaram à turma algumas regras sobre a modalidade. Dessa 

apresentação foi necessário que eu explicasse, em profundidade, algumas das 

regras.” (RA – aula 11 e 12 – 3 de outubro, 2018) 

“As equipas que estavam de fora, com recurso ao telemóvel começaram a 

preencher a ficha “Descobre o Regulamento”. Desta forma, os alunos tiveram a 

oportunidade de construir o regulamento da modalidade.” (RA – aula 99 e 100 – 30 

de abril, 2019) 

“Foi um aspeto positivo ter mostrado um vídeo da Filipa Martins e da Simone Biles. 

Este vídeo tinha duas finalidades: a primeira, ficarem a perceber o que é um 

esquema de solo e, a segunda, incutir a cultura desportiva da modalidade.” (RA – 

aula 33 e 34 – 13 de novembro, 2018) 

Sou da opinião que devemos incentivar a utilização das novas tecnologias, 

nomeadamente o telemóvel desde que de forma responsável. Como evidencia 

o excerto seguinte, durante a lecionação de uma aula teórica de Basquetebol 

permiti que os alunos recorressem ao telemóvel para tirar dúvidas. 

“Esta turma tem alunos que gostam muito de Basquetebol, por isso queriam saber 

curiosidades relacionadas com jogadores de NBA. Como eu não sabia responder a 

algumas perguntas permiti que fossem ao telemóvel pesquisar, sendo que tinham 

de informar toda a turma sobre o que tinham encontrado. Penso que esta foi uma 

estratégia que resultou muito bem. Inicialmente, os alunos ficaram muito admirados 

quando os deixei utilizar o telemóvel, no entanto, para mim, o telemóvel pode ser 
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utilizado como uma ferramenta de aprendizagem quando usado corretamente. 

Quando queriam procurar alguma coisa no telemóvel pediam-me permissão. Desta 

forma, ficamos todos a ganhar, pois todos aprendemos alguma coisa que não 

sabíamos.” (aula 63 e 64 – 23 de janeiro, 2019) 

O vídeo como auxiliador pedagógico 

Nas aulas de Atletismo recorri à utilização de vídeos para introduzir e exercitar a 

técnica de corrida. Costa et al. (2012) defendem que a utilização de vídeos 

beneficia o aperfeiçoamento da atividade individual e/ou de grupo, uma vez que 

proporciona oportunidades em que os alunos podem aceder a recursos de 

demonstração de ações técnicas e/ou técnico-táticas. Face a este entendimento, 

considero que o recurso a este tipo de metodologia foi fundamental como auxiliar 

pedagógico e, sobretudo, no aperfeiçoamento da técnica de corrida dos alunos, 

porque tinham a oportunidade de observar um modelo correto. Apesar de ter 

estado sempre presente e ter transmitido feedback, os alunos, ao visualizarem 

a técnica correta tinham uma melhor perceção do que deviam fazer. A EF deve 

ser ensinada através da aplicação de modelos instrucionais eficazes e 

estratégias de ensino empolgantes que permitam melhorar a aprendizagem dos 

alunos (Tannehill & Lund, 2010) e, o recurso às novas tecnologias, quando bem 

utilizados, beneficiam o envolvimento e a performance dos alunos. As 

experiências de aprendizagem devem ser inovadoras e motivantes no sentido 

de incentivar os alunos a serem ativos, assumirem responsabilidade pelas suas 

próprias experiências de atividade física e desafiá-los a obter competência 

(Tannehill & Lund, 2010). O recurso ao vídeo também permitiu que os discentes 

tivessem mais autonomia e, ao mesmo tempo, adquirissem responsabilidade, 

uma vez que decidiam quando deviam avançar para o vídeo seguinte. A 

utilização de vídeos também foi vantajosa para mim, dado que como as aulas 

foram realizadas em circuito, não precisava de estar constantemente a explicar 

as sequências dos exercícios.     

Em Ginástica Acrobática também recorri ao vídeo, no entanto, nesta modalidade 

tinha outro propósito: gravar com o telemóvel os alunos no sentido de corrigir a 

sua performance. Segundo Almenara (1989), o vídeo cumpre a função de mediar 

o processo de ensino-aprendizagem. Nesta UD os alunos tinham como objetivo 

criar uma coreografia de Ginástica Acrobática e a utilização da filmagem 
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permitiu-me acompanhar o progresso de todos os grupos. Assim, após filmar as 

suas atuações, analisava o vídeo com os alunos e procedia às correções 

necessárias, como evidencia a reflexão que se segue: 

“Após os alunos treinarem algumas vezes a sequência, filmava a mesma no sentido 

de lhes mostrar o que tinham de melhorar. A utilização do vídeo foi bastante útil, 

pois os alunos perceberam que posturas e figuras deviam melhorar, assim como os 

elementos que tinham de ser melhor encadeados. Para além disso, os alunos 

conseguiram perceber que por vezes, nem todos os elementos do grupo estavam 

em harmonia – por exemplo, quando realizavam figuras de pares, por vezes, uns 

pares realizavam o desmonte mais cedo que os outros.” (RA – aula 117 e 118 – 4 

de junho, 2019) 

Vantagens da utilização das novas tecnologias e as suas aplicações  

A utilização do telemóvel na lecionação das aulas de Expressão Corporal e 

Aeróbica foi uma mais valia, uma vez que facilitou a minha atuação. Estas aulas 

eram lecionadas com música e o facto de o telemóvel estar conectado a uma 

coluna com bluetooth facilitou a minha intervenção, uma vez que me permitiu 

deslocar pelo espaço de aula, dado que podia mudar de música sempre que 

necessitasse, bem como alterar o volume da mesma. Estas funcionalidades 

deram-me liberdade, não me restringindo à zona onde se encontrava a coluna. 

Nestas aulas lancei aos alunos o desafio de construírem uma coreografia de 

Expressão Corporal e uma coreografia de Aeróbica. Nesse sentido, foram 

usadas as novas tecnologias, sobretudo o telemóvel para poderem pesquisar 

sobre os temas, ouvir músicas, visualizar vídeos, fazer gravações, etc. Considero 

que o uso, neste caso, do telemóvel se revelou essencial para o sucesso do 

trabalho dos grupos. No final da UD, realizei entrevistas que foram utilizadas no 

meu projeto de investigação em que destaco as seguintes respostas às 

perguntas: 

Pergunta 3 - O uso do telemóvel (gravações, pesquisa, uso de músicas, etc.) 

ajudou ao desenvolvimento do vosso trabalho? Se sim, de que forma?  

“Acho que o uso do telemóvel ajudou o desenvolvimento do nosso trabalho 

porque através deste tivemos acesso a muita mais informação do que se fosse 

só por nós. Para além disso, fizemos gravações para mais tarde conseguirmos 

ver o que temos de melhorar.” (Transcrição das Entrevistas)  
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Pergunta 4 - Acham que o uso do telemóvel poderá ser um recurso positivo para 

as aulas de Educação Física? Porquê? 

“Sim, acho que em todas as modalidades, mesmo para nós próprios para 

gravarmos e vermos o que estamos a fazer mal porque muitas vezes nós não 

conseguimos perceber o que estamos a errar mesmo que tenhamos outras 

pessoas de fora a dizer-nos que estás a fazer isto e isto mal, às vezes nós 

próprios vermos o que nós estamos a fazer de errado se calhar é melhor.” 

(Transcrição das Entrevistas) 

As novas tecnologias: um meio de comunicação 

Para além de tudo o que já foi enunciado, também utilizei as novas tecnologias, 

nomeadamente o Instagram para comunicar com os alunos (este tema vai ser 

abordado mais à frente na área 2, no subtópico “Xico.Energy: Um Meio de 

Interagir com toda a Comunidade Escolar”). Desta forma, consegui estabelecer 

uma maior proximidade com estes, uma vez que é um meio de comunicação 

muito rápido e eficaz e, acima de tudo, funcionou como um prolongamento das 

aulas, dado que através da partilha de informações consegui dar continuidade 

ao processo de ensino-aprendizagem, como demonstram as reflexões que se 

seguem:  

“No final, os alunos pediram-me para gravar a coreografia de aeróbica para que os 

rapazes pudessem treinar em casa, uma vez que estavam com algumas 

dificuldades em acompanhar os passos.” (RA – aula 93 e 94 – 29 de março, 2019) 

“No final da aula, os alunos pediram-me que lhes enviasse os vídeos das 

sequências que filmei para as poderem memorizar em casa.” (RA – aula 117 e 118 

– 4 de junho, 2019) 

 

4.1.2.11 O Processo de Avaliação 

“Avaliar é uma atividade intrínseca e indispensável a qualquer tipo de ação que 

vise provocar mudanças” (Darsie, 1996, p. 48). Logo, a avaliação é uma tarefa 

que faz parte do ser professor, na medida que através da avaliação conseguimos 

perceber a eficácia do processo de ensino, permitindo-nos realizar alterações ao 

mesmo, no sentido de provocar a tal mudança referida acima. A avaliação 
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realizada na escola corresponde a uma categoria da didática  que  se  materializa  

através da utilização de  instrumentos  avaliativos responsáveis por confirmar se 

os objetivos previamente traçados foram atingidos ou não (dos Santos et al., 

2013). Ou seja, a avaliação é o processo que determina a extensão dos 

conteúdos, em comparação com os objetivos educacionais propostos.  

Segundo Bratifische (2003, p. 21), “avaliar em Educação é reconhecer, 

diagnosticar, desenvolver e valorizar a expressão individual, a cultura própria e 

a manifestação de afetividade, como um meio para a aprendizagem e formação 

integral do educando.” A avaliação apresenta diversos propósitos, quer para os 

alunos, quer para os professores. A principal função da avaliação é a de 

diagnóstico (Leal, 2005). Face a este tipo de conceção, o professor deverá 

diagnosticar a evolução dos alunos, identificar as suas dificuldades, bem como 

as suas causas e, por fim, deverá auxiliar-se da avaliação para classificar os 

mesmos.  No que concerne ao professor, a avaliação tem também a função de 

diagnóstico, nomeadamente de deteção de possíveis falhas no processo de 

ensino-aprendizagem (Bratifische, 2003). Tendo em conta tudo o que foi referido, 

torna-se essencial articular o sistema de avaliação dos alunos e a avaliação do 

sistema de ensino, uma vez que a avaliação tem a função de: analisar de forma 

cuidada as aprendizagens adquiridas face às planeadas; é o motor do 

permanente aperfeiçoamento das aprendizagens dos alunos; informa os 

professores e os alunos sobre os objetivos alcançados e os não alcançados; é 

uma fonte de tomada de decisões; prepara, acompanha e conclui o processo de 

ensino-aprendizagem; e sobretudo, tem como objetivo conduzir todos os alunos 

ao sucesso.  

Santos et al. (2013) defendem que a avaliação desenvolvida pelos EE durante o 

ano de estágio, é essencial para a sua formação profissional, dado que 

possibilita a vivência, a análise e a reflexão acerca da ação da prática docente. 

Sentia que a avaliação era a tarefa para a qual estava menos preparada. Assim, 

no início do ano, quando a PC conversou connosco acerca desta temática 

sugiram-me algumas inquietações. A avaliação é algo subjetivo e, por isso, após 

a conversa com a professora veio-me à memória as aulas de Didática Geral do 

Desporto (lecionada no primeiro ano de mestrado) em que falamos sobre os 

principais erros da avaliação – efeito de halo (a avaliação de um aspeto pode ser 
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influenciada pela avaliação de outro), tendência central (tendência para evitar os 

extremos das escalas avaliativas), bias (enviesamentos) (a avaliação é 

influenciada por preconceitos do avaliador), severidade ou brandura (tendência 

para situar o individuo na escala mais alta ou mais baixa em relação ao seu valor 

real). Para além dos receios evidenciados, surgiram-me algumas dúvidas: como 

é que vou avaliar os alunos? Que tipo de grelhas de avaliação devo utilizar? Que 

estratégias devo adotar? Quais as tarefas às quais vou dar maior atenção? 

Avalio o aluno logo no início do exercício ou ao fim de algumas repetições? A 

PC foi fundamental no esclarecimento de todas estas dúvidas e inquietações.  

Relativamente aos tipos de avaliação, estes são divididos em dois: normativa e 

criterial. Segundo Rosado e Silva (1999), tradicionalmente, a avaliação tem 

como padrão de referência a norma, ou seja, o desempenho dos alunos são 

comparados entre si tendo em conta uma norma, isto é, regras comuns. Na 

avaliação normativa os objetivos estão de acordo com os valores de referência 

previamente estabelecidos a uma escala, ou seja, os resultados dos alunos são 

comparados entre si, informando a posição do aluno em relação ao grupo. 

Assim, “considera-se a existência de um aluno médio e de outros que aprendem 

mais ou menos, em relação ao primeiro” (Rosado & Silva, 1999). Por outro lado, 

na avaliação criterial os objetivos estão de acordo com valores de base inerentes 

à própria natureza da tarefa, isto é, não envolve a comparação entre alunos, mas 

sim uma comparação em função do ideal de realização da tarefa. Na avaliação 

com referência ao critério, o padrão de referência é um critério e não uma norma, 

ou seja, o critério reporta-se ao aluno que aprende, à ação avaliada e às 

condições em que se realiza (Rosado & Silva, 1999). Tendo em conta que a 

avaliação deverá considerar a evolução que cada aluno atingiu (Leal, 2005), 

optei por utilizar a avaliação criterial, uma vez que através desta consegui focar-

-me nas particularidades de cada aluno. A definição de critérios, permitiu 

estabelecer os parâmetros de avaliação, o que auxiliou na observação das 

diferentes situações, bem como na tomada de decisão. Este tipo de avaliação 

possibilitou-me analisar e observar os processos individuais de aprendizagem, 

visto que me permitiu avaliar o conhecimento do aluno relativamente a critérios 

pré-estabelecidos integrados pelos objetivos de ensino. Desta forma, não foi 

necessário comparar os alunos.  
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De acordo com Carvalho (2017, p. 135), as principais “tarefas avaliativas” 

acontecem quando pretendemos descobrir qual a apetência dos alunos, ou seja 

aquilo que os nossos alunos podem aprender, quando tencionamos perceber se 

os alunos estão a ir ao encontro dos objetivos estipulados e quando ocorre a 

necessidade de avaliar o grau de concretização dos objetivos. Neste sentido, é 

essencial gerir o processo avaliativo e, por isso, este constituiu um processo 

global que envolveu três momentos: avaliação diagnóstica (AD), avaliação 

formativa (AF) e avaliação sumativa (AS).   

Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica permite ao professor identificar as competências dos 

alunos no início de uma modalidade, ajudando a prever o que virá a ocorrer na 

sequência das situações educativas desenvolvidas (Cortesão, 2002). Assim, 

realizei a AD na primeira aula de cada UD. A realização da AD foi essencial para 

a minha atuação, pois permitiu-me adequar as aulas às necessidades e às 

características dos alunos. A AD possibilitou-me verificar se os alunos sabiam 

realizar ou não os conteúdos avaliados, bem como perceber os conhecimentos 

que tinham acerca da modalidade, isto é, permitiu-me avaliar os conhecimentos 

e as aptidões dos alunos. No início do ano, o NE elaborou uma ficha de AD. A 

ficha de avaliação continha vários parâmetros relacionados com os conteúdos 

abordados, nos quais estavam presentes os critérios de êxito para a execução 

do conteúdo. No sentido de facilitar a nossa avaliação, esta era realizada de 

forma global e não individualmente. Assim, na AD era avaliada a performance 

da turma, sendo que para conteúdo tínhamos de colocar a turma ou no nível 1 

(introdutório), ou no nível 2 (intermédio), ou no nível 3 (avançado). No entanto, 

também existia um parâmetro de observações em que evidenciávamos os 

alunos de nível 1 e os alunos de nível 3. Para além disso, no final da aula de AD, 

realizava uma introspeção acerca do nível em que a turma se encontrava e 

refletia sobre as dificuldades dos alunos em cada conteúdo, como é evidenciado 

no excerto que se segue: 

“A turma tem muitas dificuldades na realização da manchete. Isto acontece porque, 

para além, de terem dificuldades na execução do gesto técnico (coordenação entre 

flexão/extensão dos membros superiores e inferiores; extensão dos membros 

superiores; se “sentarem” em vez de inclinarem o tronco para a frente), não se 
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deslocam, nem se enquadram com o passador. Os alunos não partem de uma 

posição pré-dinâmica, não vão ao encontro da bola, nem têm orientação espacial. 

Apesar de a posição pré-dinâmica não ter sido alvo de avaliação, é algo que 

pretendo introduzir nas próximas aulas, pois vai facilitar o deslocamento dos alunos 

para a bola.” (RA AD – aula 5 e 6 – 25 de setembro, 2018) 

Como ficou demonstrado, a AD permitiu-me verificar o nível de entrada dos 

alunos num dado conteúdo, ou seja, permitiu-me averiguar se os alunos já 

tinham conhecimento acerca das matérias que iria lecionar, se estas já eram 

dominadas ou não.  

De acordo com os ensinamentos da faculdade, devemos avaliar os alunos em 

contexto de jogo. Todavia, inicialmente, como ainda não temos um olhar apurado 

torna-se difícil proceder a esse tipo de avaliação. Dependendo da modalidade, a 

PC aconselhou-nos a realizar um ou dois exercícios um pouco mais específicos, 

ou formas reduzidas de jogo que nos permitam avaliar aquilo que queremos ver 

e, só depois realizar o jogo formal. A verdade, é que durante o jogo, alguns 

comportamentos inerentes ao mesmo não aparecem devido às dificuldades 

evidenciadas pelos alunos. No entanto, se realizarmos um exercício mais dirigido 

para aquilo que queremos observar, percebemos que afinal alguns alunos 

dominam esse conteúdo, contudo este apenas não aparecia no jogo devido às 

dificuldades dos colegas.  

Como a avaliação é subjetiva, no sentido que se prende com as conceções de 

cada professor, tinha receio de ser injusta para com algum aluno. No início do 

ano senti algumas dificuldades em realizar as avaliações diagnósticas, visto que 

sentia que tinha muitos parâmetros para avaliar e o facto de não conhecer os 

alunos também contribuiu nesse sentido. No entanto, tenho noção que o facto 

de ter poucos alunos permitiu que o processo avaliativo fosse mais facilitado. Ao 

longo do ano fui adquirindo alguma experiência e com a ajuda da PC e dos meus 

colegas de estágio consegui perceber quais os aspetos em que me devia focar, 

simplificando assim o processo avaliativo.  

Avaliação Formativa 

A avaliação formativa permite-nos orientar, regular e controlar a aprendizagem 

e o desenvolvimento dos alunos (de Carvalho, 2017). Segundo a mesma autora, 
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a AF permite-nos ajustar regularmente a atividade dos alunos ao seu 

desenvolvimento. Relativamente à frequência e regularidade, a AF pode ser 

contínua ou pontual. Ao longo de todo o ano letivo, principalmente durante o 

segundo e terceiro períodos, tive a preocupação de no final de todas as aulas 

avaliar o progresso dos alunos, assim como o seu desempenho na aula, com o 

objetivo de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem de forma regular. 

Isto foi possível através de o preenchimento de uma grelha em Excel na qual 

estavam presentes parâmetros relativos ao desempenho psicomotor 

(habilidades motoras técnicas, tática, capacidades motoras, progressão na 

aprendizagem), cognitivo (questões realizadas no final das aulas) e sócioafetivo 

(assiduidade, pontualidade e atitudes). Relativamente ao domínio cognitivo, a 

escola definiu que este valeria 5%, no entanto, juntamente com a PC decidimos 

que este deveria valer 10%, tendo em conta que a EF voltou a contar para a 

média. Assim, retiramos 5% ao domínio sócioafetivo, transferindo-os para o 

domínio cognitivo. Dentro do domínio sócioafetivo, no que concerne às atitudes, 

foram avaliadas tendo em conta não só o comportamento dos alunos e o 

empenho demonstrado nos exercícios, mas também tive em consideração o 

trabalho em equipa, a responsabilidade, a cooperação e a entreajuda, sendo que 

estes aspetos tiveram um peso elevado na atribuição da classificação. A reflexão 

que se segue evidencia a estratégia adotada para potenciar o aparecimento dos 

valores referidos acima:  

“Os MAREGA ganharam o prémio fair play, pois foram a única equipa que durante 

todas as aulas não tiveram problemas de atitude, mostraram sempre grande 

desportivismo e, para além disso, apoiaram-se enquanto equipa, sendo que os 

melhores alunos ajudaram os alunos com mais dificuldade.” (RA – aula 111 e 112 – 

22 de maio, 2019)  

A grelha de avaliação acima mencionada, foi-nos fornecida pela PC, contudo, 

houve a necessidade de adaptarmos a mesma à nossa realidade. No primeiro 

período, apesar das constantes investidas da PC para saber se estávamos a 

realizar a AF, demorámos algum tempo a modificar a grelha. Assim sendo, no 

primeiro período a avaliação formativa não foi realizada de forma contínua e 

regular, no entanto, nos restantes períodos tudo correu normalmente. O facto de 

a avaliação ser subjetiva fez com que sentisse algumas dificuldades na 
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atribuição de valores aos diferentes parâmetros enunciados acima, todavia, à 

medida que os dias foram avançando senti uma maior facilidade em realizar a 

avaliação. Segundo Leal (2005), a avaliação é uma ação reflexiva, exigindo do 

professor uma constante investigação e atualização. A verdade é que através 

das reflexões realizadas no final das aulas consegui avaliar o meu processo de 

ensino, procedendo efetivamente a alterações, como é possível verificar na 

reflexão que se segue:  

“Considero que o exercício que planeei para esta aula (Voleibol) foi pouco dinâmico 

e, por isso, alguns alunos perderam um pouco a motivação. Apesar de os alunos 

terem realizado as tarefas que lhes pedi, senti que a aula foi um pouco monótona.  

A alternativa passa por não realizar exercícios tão analíticos.” (RA – aula 9 e 10 – 2 

de outubro, 2018) 

A avaliação não tem de ser uma tarefa exclusiva dos professores, podendo ser 

partilhada, nomeadamente, com os alunos. Nesse sentido, em Ginástica 

Artística forneci aos alunos folhas de registo com critérios de êxito de 

determinados conteúdos. O objetivo era que os alunos observassem os colegas 

e registassem a frequência com que os colegas executavam os diferentes 

critérios de êxito. Para além disso, esta função permitiu que os alunos 

entendessem aquilo que tinha de fazer na prática e ajudassem os colegas a 

melhorar a sua performance, enunciando aquilo que estavam a fazer de errado. 

Durante uma aula não conseguimos estar em todo o lado ao mesmo tempo e 

alguns alunos passam-nos despercebidos, tendo em conta estes fatores as 

folhas de registo preenchida pelos alunos foram essenciais para informar a 

minha prática. Além disso, a realização destas fichas permite que os alunos 

adquiram alguma responsabilidade e encarem o momento de forma séria e, 

neste caso, também promoveram a cultura da modalidade: 

“A PC e os meus colegas de estágio consideraram ter sido uma boa estratégia 

colocar alunos a observar os colegas, uma vez que desta forma ganham uma nova 

perspetiva sobre a modalidade, percebendo como se observa e como se avalia, 

assumindo assim o papel de juiz.” (RA – aula 19 e 20 – 17 de outubro, 2019) 

Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa tem como objetivo representar um sumário, ou seja, é uma 

apreciação “concentrada”, de resultados obtidos na situação educativa 
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(Cortesão, 2002, p. 38). Face a esta conceção, a AS foi realizada no final da UD. 

Através da AS consegui obter informações acerca da progressão dos alunos, 

tendo por base os objetivos previamente estipulados. A AS pretende “traduzir, 

de forma breve, codificada, a distância a que se ficou de uma meta que explicita 

ou implicitamente, se arbitrou ser importante de atingir” (Cortesão, 2002, p. 38). 

A AS permitiu-me realizar um juízo global sobre o desenvolvimento das 

competências, das capacidades, dos conhecimentos e das atitudes do aluno, 

fornecendo assim um resumo acerca do mesmo. Na verdade, a aula de AS 

serviu para confirmar algumas dúvidas relativas às capacidades de alguns 

alunos. No sentido de perceber se existiu ou não uma melhoria por parte do 

aluno, normalmente a aula de AS era igual à aula de AD e também era utilizado 

o mesmo instrumento de avaliação. Desta forma, conseguia perceber se os 

alunos progrediram ou não e se o processo de ensino foi eficaz ou não.  

“A avaliação sumativa presta-se à classificação, mas não se esgota nela, nem 

se deve confundir com esta” (Rosado, 1999, p. 7). Assim, não só utilizei a AS, 

como a também AF para informar a minha classificação. A classificação final dos 

alunos foi o resultado do preenchimento da grelha de Excel, ou seja, resultou da 

média obtida nos diferentes domínios – psicomotor, cognitivo e socioafetivo.   

Concluindo, a avaliação é um processo complexo de investigação que envolve 

o contexto de ensino-aprendizagem, sendo muito mais do que a simples 

aplicação de testes, recolha de indicadores e seleção/classificação de alunos 

(dos Santos et al., 2013). Portanto, a avaliação deve contemplar uma perspetiva 

construtivista dos processos de aprendizagem, ou seja, a avaliação deve servir 

como um conjunto de informações no sentido de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem. Darsie (1996) defende que se a aprendizagem sustenta a 

intencionalidade da ação educativa, então a avaliação deve refletir tal 

intencionalidade. Neste sentido, a avaliação deve ser um meio de aprendizagem, 

passando a ser um instrumento da intencionalidade educativa e não um simples 

momento de constatação desta (Darsie, 1996). Devemos assim rejeitar a 

avaliação enquanto mero mecanismo de controle, caso contrário esta apenas é 

utilizada com a finalidade de verificar conteúdos, não assegurando a 

compreensão do processo de aprendizagem vivenciado pelo aluno (Pereira & de 

Souza, 2004). Indo ao encontro destas ideias, temos de entender a avaliação 
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como um instrumento de ajuda em vez de um instrumento unicamente 

classificatório.  

 

4.2 Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

O EP foi uma etapa que muito contribuiu para o meu enriquecimento quer a nível 

profissional como pessoal. Participar nas reuniões do conselho de turma, 

acompanhar o papel do diretor de turma, tendo a possibilidade de estar presente 

em algumas reuniões com os Encarregados de Educação, bem como a 

oportunidade de organizar e participar em várias atividades (atividades 

realizadas pelo NE e atividades realizadas pelo grupo de EF – XicOlimpíadas e 

Torneios) contribuíram para o meu crescimento e para a minha integração na 

comunidade escolar. Estas atividades marcaram-me bastante pela positiva, pois 

possibilitaram situações de convívio e um contacto informal com os alunos e 

demonstraram a grande dimensão do desporto, estando sempre presentes a 

alegria, a motivação e o entusiasmo. Considero que estas atividades são 

essenciais para dinamizar a escola, aproximar a comunidade escolar e para 

potenciar, incutir e motivar os alunos para a prática de atividade física. Assim, 

neste capítulo, tenciono reviver e mostrar momentos que tive a oportunidade de 

vivenciar ao longo do ano letivo. 

 

4.2.1 Direção de Turma 

Assessorar os trabalhos da direção de turma, nomeadamente acompanhar a 

diretora de turma foi fundamental para perceber o outro lado do papel do 

professor. Segundo Boavista e Sousa (2013), o diretor de turma (DT) é um gestor 

pedagógico que acumula uma tripla função, ou seja, para além da relação que 

estabelece com os diferentes professores da turma, também estabelece 

relações com os alunos e com os encarregados de educação. Assim, o DT 

constitui uma peça fundamental na criação de uma harmonia escolar, uma vez 

que estabelece uma relação interna com diferentes grupos – alunos e 

professores – e ainda estabelece uma relação externa com os encarregados de 

educação, aproximando os mesmos da comunidade escolar e envolvendo-os no 
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processo de aprendizagem dos seus educandos. O DT é responsável por 

lecionar aulas e, ao mesmo tempo, por gerir e orientar uma turma e coordenar 

os diferentes professores da turma. Face a este entendimento, Boavista e Sousa 

(2013) afirmam que o DT assume uma dupla profissão, a de docente e a de 

gestor. Quem assume este cargo carece de um conhecimento legislativo acerca 

das funções inerentes ao mesmo, mas, sobretudo, cabe ao DT juntamente com 

os restantes professores do conselho de turma encontrar soluções para os 

problemas que vão surgindo ao longo do ano.  

O DT é o elemento da escola que se encontra mais próximo dos alunos, 

trabalhando no sentido de possibilitar um bom clima entre este e os alunos. É a 

pessoa com a qual os alunos se sentem mais à-vontade para partilhar os seus 

problemas, assim como é responsável por apaziguar os problemas existentes na 

turma e, por isso, deve mostrar disponibilidade e abertura para comunicar com 

os alunos. Acima de tudo, o DT tem a responsabilidade de acompanhar de perto 

o desenvolvimento pessoal e social dos alunos.  

É contemplado no horário de muitos professores a função de diretor de turma e, 

por isso, acompanhar e perceber os aspetos inerentes a este cargo foi essencial 

para adquirir competências nesta área e enriquecer as minhas vivências. O 

horário que estava estabelecido para a PC dedicar à direção de turma era às 

sextas feiras das 8h25 às 9h55. No sentido de adquirimos experiência sobre o 

trabalho do diretor de turma, no início do ano, a PC combinou connosco que às 

sextas feiras teríamos de a acompanhar na realização desta função. No entanto, 

com o intuito de não nos sobrecarregar o horário ficou definido que este 

momento seria rotativo, ou seja, cada um de nós iria acompanhar este cargo em 

sextas-feiras diferentes. O facto da PC ser a diretora de turma da turma que me 

foi atribuída, permitiu-me conhecer muito melhor os meus alunos, uma vez que 

tinha acesso a todas as informações referentes aos mesmos.  

Relativamente às funções do diretor de turma, no início do ano tive de realizar a 

caracterização da minha turma para que a PC apresentasse a mesma na 

primeira reunião do conselho de turma. Para além disso, durante o ano letivo tive 

a oportunidade de auxiliar na elaboração de atas, nomeadamente referente à 

eleição do delegado e subdelegado, assim como ajudei a efetuar algumas 

alterações realizadas às atas de conselho de turma. Todo o processo referente 
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à elaboração de documentos foi facilitado, uma vez que todos os computadores 

da escola têm uma pasta com o nome da turma, onde se encontram todos os 

documentos referentes à mesma. Para além disso, todos os computadores estão 

interligados, o que permite que as alterações sejam efetuadas em qualquer 

computador. Também tive a oportunidade de “cantar” as notas que estavam 

previamente lançadas na pauta da turma para que a PC confirmasse se estas 

estavam corretas, registar e justificar faltas dos alunos, reunir com os 

encarregados de educação e participar nas reuniões de final de período com os 

mesmos. O contacto que o DT realiza com os pais/ encarregados de educação, 

é de extrema importância, uma vez que permite que estes acompanhem e 

participem no processo educativo dos seus educandos. Apenas estive presente 

em duas reuniões com os encarregados de educação, mas rapidamente percebi 

que os esclarecimentos mais solicitados são ao nível do comportamento e do 

aproveitamento. Assim, torna-se importante que o DT recolha informações, junto 

dos professores da turma, sobre a situação dos alunos antes de reunir com os 

pais/ encarregados de educação.  

Por fim, considero que acompanhar o papel do DT foi uma experiência 

enriquecedora que me permitiu crescer profissionalmente, visto que o professor 

ao longo da carreira docente assume várias funções (cargos) e, desta forma, tive 

a oportunidade de “espreitar para lá da cortina”.   

    

4.2.2 Atividades Realizadas pelo Núcleo de Estágio 

No início do ano, com o intuito de enriquecer a nossa prática a PC propôs que 

idealizássemos várias atividades. Rapidamente levamos em consideração o seu 

pedido, planeando atividades originais e inovadoras que demonstraram a 

iniciativa, a dinâmica, a entrega e a energia que estiveram sempre presentes ao 

longo do nosso percurso junto da comunidade escolar (alunos, professores, 

funcionários e pais/ encarregados de educação). Após as atividades propostas 

terem sido debatidas em reunião com a PC, ficamos encarregues da 

concretização das mesmas, tendo sido necessário elaborar um Plano Anual de 

Atividades de NE. Assim, ao longo do ano, realizamos (NE) diversas atividades, 

desde ações de formação, palestras, atividades solidárias e de caráter 
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desportivo, com o objetivo de proporcionar momentos únicos e experiências 

ricas aos nossos alunos. No entanto, estas atividades não foram exclusivas aos 

alunos, sendo que algumas delas abrangiam também a restante comunidade 

escolar. Todas as atividades que realizamos tiveram sucesso, em grande parte, 

devido à nossa entrega e à forte união de grupo. De seguida, irei falar mais 

especificamente sobre cada uma das atividades. 

Ação de Formação Suporte Básico de Vida 

A ação de formação sobre o Suporte Básico de Vida ocorreu no dia 19 de 

novembro de 2019. Surgiu a ideia de realizamos esta atividade, uma vez que o 

decreto-lei redigido pela Direção-Geral do Ensino Superior, referente às 

Aprendizagens Essenciais, em articulação com o perfil dos alunos, evidenciava 

que os alunos do 10º ano de escolaridade deveriam adquirir conhecimentos ao 

longo deste ano letivo sobre esta temática. Assim, o objetivo desta atividade 

passou por sensibilizar os alunos para a necessidade de saberem atuar perante 

uma vítima em paragem cardiorrespiratória; efetuar a prestação de socorro a 

uma vítima em paragem cardiorrespiratória; reconhecer os passos fundamentais 

face a uma situação destas; certificar-se que estão reunidas as condições de 

segurança para todos os intervenientes (reanimador, vítima e terceiros); e 

aprender os procedimentos básicos – efetuar o exame da vítima, contactar o 112 

e conceder as informações necessárias de forma clara e eficaz, executar as 

manobras de Suporte Básico de Vida e reconhecer uma obstrução grave e ligeira 

da via aérea, utilizando as medidas de socorro adequadas.  

Considero que a ação de formação correu muito bem, no entanto, isto só foi 

possível dado que iniciámos a sua preparação com antecedência. Queríamos 

que os bombeiros realizassem esta ação de formação e, por isso, desde cedo 

nos preocupamos em estabelecer contacto com os Bombeiros Voluntários de 

Guimarães. Numa primeira fase, fomos ao quartel dos Bombeiros expor a nossa 

ideia para ver até que ponto seria possível a concretização desta atividade. 

Como o comandante não estava no quartel foi-nos fornecido o seu email para 

que pudéssemos comunicar com o mesmo. Desta forma, enviamos um email no 

qual apresentávamos todos os detalhes relacionados com a nossa atividade, 

conseguindo assim agendar uma reunião com o comande que se mostrou 

bastante agradado e disponível em atender ao nosso pedido. Após tudo isto, foi 
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ainda necessário ultimar os últimos pormenores com o formador dos bombeiros, 

dado que era este que vinha à escola realizar a ação de formação. Após termos 

tudo acertado com o formador e este nos ter informado que a duração da 

atividade estava estimada para três horas, concordamos que teríamos de 

realizar um intervalo, uma vez que os alunos não aguentariam estar tanto tempo 

no mesmo espaço com a mesma atenção. Assim, surgiu a ideia de realizarmos 

um Coffee Break, pois, desta forma, os alunos poderiam relaxar sem saírem do 

local da atividade. Desta forma seria possível evitar perdas de tempo 

desnecessárias e respeitar o horário previamente definido.  Neste sentido, foi 

necessário realizarmos uma parceria com uma pastelaria no sentido de facilitar 

a realização do Coffee Break.  

O trabalho de grupo foi fundamental para que esta atividade tivesse sucesso, 

uma vez que para além do estabelecimento de contacto com os Bombeiros 

Voluntários de Guimarães e de algumas parcerias, elaboramos cartazes, 

desdobráveis e diplomas. Também surgiu a ideia de no final da ação de 

formação entregarmos uma lembrança relacionada com a área da saúde. Assim, 

entramos em contacto com várias farmácias de forma a reunir material diverso, 

que além da finalidade atrás já mencionada, também permitiu abastecer a 

farmácia de EF com material de primeiros socorros.   

No dia a ação, tivemos um pequeno imprevisto, mas que em nada prejudicou o 

desenrolar da mesma. Estávamos a contar realizar a atividade no auditório, dado 

que este preenchia todos os requisitos que nos foram solicitados pelos 

bombeiros. No entanto, informaram-nos no dia que afinal este espaço iria ser 

utilizado para outra atividade. Rapidamente procuramos resolver o problema, 

encontrando uma sala que tivesse espaço suficiente para que a atividade 

pudesse decorrer da melhor forma (sala de reuniões).  

A primeira parte da ação de formação foi teórica, seguindo-se de uma parte 

prática. Considero que o tempo despendido para cada parte foi adequado, uma 

vez que foi essencial que os alunos tivessem tempo para experimentar as 

diferentes situações evidenciadas na teoria. Numa primeira fase, os alunos 

estavam um pouco apreensivos, verificando-se não haver voluntários para 
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realizar as manobras junto do modelo de suporte básico de vida, no entanto, 

após essa fase, foi notória a motivação e o interesse demonstrado pelos alunos.   

Ao longo da atividade realizamos diretos para o Instagram, pois como a atividade 

foi idealizada apenas para as nossas turmas de décimo ano e o local da atividade 

– em virtude de termos mudado de espaço – não era tão grande como o que 

tínhamos pensado, não houve a oportunidade de abrir a atividade para outros 

alunos. Desta forma, quem não pôde estar presente conseguiu acompanhar tudo 

o acontecendo no decorrer da atividade.  

A ação de formação foi bem-sucedida (Figura 12) e considero que este tipo de 

iniciativas deveriam ser alargadas a toda a comunidade escolar, pois todos 

devemos saber como proceder perante uma situação de paragem 

cardiorrespiratória, onde uma rápida intervenção poderá salvar uma vida. 

 

 

 

 

 

Visita ao Guimagym 

O Guimagym é o clube de Ginástica de Guimarães. Como o Frederico é treinador 

de Ginástica Artística no clube da cidade, aproveitamos a oportunidade para 

proporcionar aos nossos alunos uma vivência diferente da modalidade, 

possibilitando uma experiência rica e mais diversificada do ponto de vista do 

material e infraestrutural. Além disso, também pretendíamos dar a conhecer o 

clube da cidade, fomentar a prática de atividade física e suscitar o gosto pelo 

desporto. 

Esta atividade foi realizada duas vezes, sendo que a primeira vez decorreu 

durante o primeiro período e a segunda durante o terceiro período. De forma a 

que os alunos pudessem disfrutar do espaço e usufruir em pleno da atividade, 

Figura 12 - Ação de Formação Suporte Básico de Vida 

 

Figura 13 - Visita ao GuimagymFigura 14 - Ação de 
Formação Suporte Básico de Vida 
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decidimos não levar as quatro turmas em simultâneo. Assim, tendo em conta as 

modalidades lecionadas nos diferentes anos de escolaridade optamos por 

realizar primeiro a atividade com os alunos do 10º ano e, por fim, com os alunos 

do 11º e 12º anos.   

Após esta fase inicial, demos início à organização da atividade estabelecendo 

os exercícios que iríamos realizar. Queríamos que os alunos tivessem a 

oportunidade de experimentar todos os aparelhos que o Guimagym tem à 

disposição e, por isso, realizamos uma aula em circuito com várias estações. No 

entanto, deparámo-nos com uma dificuldade relativamente ao número de 

professores necessários para o desenrolar da atividade. Dificuldade esta que foi 

ultrapassada com a prestável ajuda de professores e alunos do Guimagym.  

No dia da atividade deslocamo-nos a pé desde a escola até ao Guimagym, o que 

permitiu um contacto mais próximo junto dos alunos, potenciando assim a 

criação de relações positivas entre professores-alunos. Durante a caminhada o 

momento de partilha foi grande havendo também espaço para conversas mais 

pessoais e delicadas. Posso destacar o facto de terem falado comigo por 

exemplo, sobre momentos difíceis em que perderam alguém que lhes era 

próximo, ou até mesmo sobre o insucesso desportivo. A verdade é que esta 

caminhada (aproximadamente 30min) possibilitou a partilha de muitas histórias 

e vivências.   

Quando chegamos ao Guimagym os alunos ficaram maravilhados com o espaço. 

Nunca tinham visto ao vivo e de perto tantos materiais de Ginástica. Logo, no 

início tivemos a preocupação de alertarmos para as regras de segurança e 

explicarmos como é que a atividade se iria desenrolar. Ao longo de toda a 

atividade foi notório na expressão dos alunos a felicidade e alegria em que se 

encontravam, não podendo pedir mais motivação e empenho (Figura 13), sendo 

todo o ambiente vivido evidenciado na reflexão que se segue: 

“Assim sendo, os sorrisos no final da atividade, o quererem fazer uma última vez 

um salto na mesa de saltos ou na cama elástica mesmo quando a atividade já tinha 

terminado, as perguntas “quando voltamos cá?” ou os comentários “podíamos ter 

mais aulas de Educação Física aqui”, levam-nos a concluir que o sucesso da 

atividade foi evidente.” (RA – Visita ao Guimagym – 23 de novembro, 2018) 
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Zumba Solidária 

A atividade Zumba Solidária ocorreu na altura do natal (11 de dezembro de 2018) 

devido a todo o ambiente de solidariedade que se vive nessa época. Foi a 

primeira atividade que organizamos para toda a comunidade escolar, bem como 

para a comunidade em geral. O nosso objetivo passava por apelar à 

solidariedade, incrementar valores como a partilha e a entreajuda, incentivar o 

espírito natalício, fomentar a prática de atividade física, incutir o gosto pelo 

desporto, não esquecendo o principal propósito – angariação de bens e respetiva 

distribuição pelas instituições de Guimarães.  

A organização desta atividade foi um grande desafio, dado que durante o seu 

planeamento, assim como no dia da sua realização surgiram alguns 

contratempos. Deparamo-nos com algumas dificuldades quanto à 

disponibilidade dos instrutores de Zumba em participarem na atividade na hora 

pretendida (18h), devido a coincidir com as suas aulas. Perante esta situação, 

dirigimo-nos pessoalmente ao Solinca, visto que esta entidade já tinha realizado 

atividades na escola. Contudo, este contacto também não foi fácil, pois requereu 

muitas burocracias. Tivemos de falar com o responsável deste tipo de atividades, 

o que não foi fácil, dado a sua agenda bastante ocupada.  

Após assegurarmos a confirmação de um professor de Zumba foi necessário 

tratar da divulgação da atividade. Nesse sentido, elaboramos cartazes que 

afixamos pela escola e realizamos vários posts e histórias no Instagram, 

imprimimos flyers que entregamos aos diretores de turma e aos funcionários e, 

a direção ainda enviou um email para todo o pessoal docente e não docente do 

Figura 13 - Visita ao Guimagym 
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Agrupamento, auxiliando desta forma o nosso trabalho. Como a Associação de 

Estudantes mostrou interesse em colaborar nesta a atividade e tinha parcerias 

com instituições da cidade, aceitamos a sua ajuda, ficando este aspeto 

assegurado.  

A atividade teve início com a declamação de um poema sobre a solidariedade 

por um aluno da escola, proporcionando um momento marcante a todos os 

presentes. Apesar de a atividade ter corrido bem e terem comparecido mais 

pessoas do que o que estávamos a contar, dado que àquela hora muitas 

pessoas ainda se encontram a trabalhar, importa mencionar que a atividade 

estava prevista para 45 minutos, no entanto, o professor que veio da parte do 

Solinca apenas deu 20 minutos de aula, provocando algum descontentamento 

nos participantes, como é constatado no excerto que se segue: 

“Para além de ter chegado atrasado, não cumpriu com o tempo que tinha ficado 

acordado, gerando alguma surpresa e indignação, não só a nós, organizadores, 

como também aos próprios participantes. (RA – Zumba Solidária – 11 de dezembro, 

2018) 

É de referir que apesar de a atividade ter sido curta, os participantes estiveram 

bastante envolvidos durante a sua realização. Assim, tendo em conta todos os 

percalços com que nos deparamos, considero que a atividade correu bastante 

bem e, acima de tudo, conseguimos angariar muitos bens alimentares, bem 

como algumas roupas, livros e brinquedos (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

Palestra Corrupção vs. Verdade Desportiva 

Figura 14 - Banca Solidária 
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A palestra “Corrupção Vs. Verdade Desportiva” surgiu com o objetivo de colocar 

em prática um dos temas referidos nas Aprendizagens Essenciais do 12º ano. 

Como o nosso NE tem turmas de diferentes anos de escolaridade, ao longo do 

ano tentamos organizar atividades que fossem ao encontro dos temas dos 

diferentes anos que lecionamos. Todavia, não restringimos a atividade apenas 

às turmas do 12º ano, dado que sentimos ser um tema de bastante interesse 

para todos os alunos. 

A nossa ideia inicial passava por trazer à escola um dirigente, um treinador, um 

jogador e um árbitro de futebol para falar sobre este tema, na medida em que 

tínhamos contactos que nos permitam trazer todas estas personalidades. 

Contudo, quando expusemos a nossa ideia à PC, percebemos que esta se 

encontrava muito centrada numa modalidade e, em virtude da grandiosidade do 

desporto, devíamos expandir os nossos horizontes, abrangendo mais 

modalidades. Nesse sentido, a PC entrou em contacto com o sociólogo da 

Universidade do Minho, Esser Jorge, com o intuito de este desempenhar o papel 

de moderador, que se mostou desde logo interessado com a nossa iniciativa. A 

verdade é que a partir desse momento não foi necessário preocuparmo-nos mais 

com a atividade, dado que o Esser ficou responsável por contactar os oradores 

que fizeram parte da mesa: Júlio Mendes, presidente do Vitória Sport Clube; 

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal e Delmino 

Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

Assim que os nomes dos oradores foram confirmados tratamos de divulgar a 

palestra através da afixação de cartazes e através de publicações no Instagram. 

Com o intuito de termos o auditório composto tínhamos convidado algumas 

turmas para a palestra. A divulgação teve um impacto muito grande e, por isso 

Figura 15 - Oradores, Moderador e Organizadores - Palestra "Corrupção Vs. Verdade Desportiva" 
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alunos de várias turmas pediram-nos para participar na palestra. Tivemos de 

assegurar que as turmas convidadas tivessem lugar e, só depois deixamos 

entrar os restantes alunos. O interesse demonstrado pelos alunos foi tal que 

rapidamente enchemos o auditório.  

Dado a dimensão da palestra e os oradores presentes, a abertura foi efetuada 

pela diretora do Agrupamento, seguindo-se um momento musical proporcionado 

pelos alunos do ensino articulado (alunos da minha turma). Após este momento 

musical, o moderador tomou a palavra e deu início à palestra. Esta correu 

bastante bem e no final foi disponibilizado tempo para a realização de perguntas. 

No início da palestra entregamos algumas perguntas aos alunos sobre o tema 

abordado, no entanto, estávamos com algum receio que estes não as 

realizassem. A verdade é que fomos surpreendidos por estes, tendo-se 

mostrado muito interativos com os oradores e efetuando perguntas muito 

pertinentes. Como os intervenientes presentes na palestra são grandes nomes 

do desporto português (oradores), estiveram presentes elementos da 

comunicação social e, no dia seguinte à palestra fomos referidos em diferentes 

meios de comunicação: Record, O Jogo, Guimarães Digital e Site Oficial do 

Vitória. Confesso que foi uma boa sensação ter visto o nosso trabalho 

reconhecido e divulgado. 

Urban Workout  

O Urban Workout foi, provavelmente, a atividade em que tivemos de investir mais 

de nós e que mais trabalho deu dado a sua magnitude. Esta atividade foi 

realizada durante a Semana Aberta (5 de abril de 2019) e tinha como principal 

objetivo dar a conhecer e a experimentar modalidades desportivas alternativas 

a toda a comunidade escolar. Por outro lado, também pretendíamos 

proporcionar novos desafios, incutir o gosto pela prática desportiva e fomentar o 

convívio entre toda a comunidade escolar.  

Relativamente à organização da atividade, esta começou a ser planeada com 

bastante antecedência. Inicialmente, a nossa ideia passava por realizar a 

atividade na Plataforma das Artes e Criatividade, um espaço ao ar livre, amplo, 

urbano, localizado muito perto da Escola Secundária Francisco de Holanda. No 

entanto, com o aproximar da atividade percebemos que não seria possível 
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utilizar o espaço devido às condições atmosféricas, tendo assim a atividade de 

ser realizada no pavilhão da escola.  

Quando iniciamos o planeamento do Urban Workout já tínhamos pensado nas 

entidades que queríamos contactar para participarem na atividade. Queríamos 

realizar um evento que deixasse uma marca positiva em toda a comunidade 

escolar e, para isso, teríamos de montar algo espetacular. Nesse sentido, 

contactamos com diversas entidades (Dj’s e Hip-Hop – alunos da escola -, Bikes, 

Crossfit, Rope Skipping e Parkour). A PC propôs que para além das entidades 

mencionadas, alargássemos a mais atividades urbanas, prontificando-se a 

entrar em contacto com os alunos do ensino articulado da escola – para 

proporcionarem um momento musical – e com os alunos das artes – no sentido 

de terem um local no qual podiam expor os seus desenhos e grafitis. 

A partir do momento em que começamos a receber respostas positivas por parte 

das entidades contactadas, passamos à divulgação do evento, tendo esta sido 

crucial para o sucesso do mesmo. Realizamos um vídeo promocional, cartazes 

e partilhamos nas redes sociais do NE, assim como nas redes socias da escola. 

Como esta atividade foi realizada durante a Semana Aberta, na qual a escola 

está aberta a toda a comunidade, a direção, percebendo o impacto que esta 

atividade iria ter, fez o convite às E.B.2,3 com o intuito de incentivar os alunos 

do 9º ano pela escolha da nossa escola. Assim, foi-nos comunicado pela direção 

que por volta das 11h iríamos receber trezentos alunos no pavilhão. 

Estando todos estes aspetos tratados, tínhamos de decidir de que forma se iria 

proceder o Urban Workout, bem como a distribuição das diferentes entidades 

pelo espaço. Elaboramos uma maqueta da distribuição das entidades pelo 

espaço, assim como o programa para o dia da atividade, estipulando o momento 

em que as entidades iriam atuar. Como constatamos que no dia da atividade 

iríamos de ter de preparar um espaço muito grande e dado que eramos poucos 

os envolvidos na organização, resolvemos pedir voluntários através do 

Instagram. Tudo isso começou como uma brincadeira, pensamos – não temos 

nada a perder –, mas a verdade é que fomos surpreendidos por uma resposta 

positiva por parte dos alunos.  
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No dia da atividade, chegamos cedo ao pavilhão e, desde logo, distribuímos 

tarefas pelos presentes. Os professores estagiários ficaram encarregues de ir 

buscar o material de crossfit à Box, enquanto as professoras estagiárias ficaram 

responsáveis por montar as divisórias do espaço – vedaram o espaço com fitas 

e paletas. Os alunos voluntários ajudaram no transporte do material da 

arrecadação (quer do auditório, quer pavilhão), bem como na distribuição de 

panfletos. Alguns alunos também ficaram responsáveis pela reportagem 

fotográfica e realização de vídeos, auxiliando-nos bastante, uma vez que 

cumpriram esta função durante toda a atividade.  

Quando a atividade teve início o pavilhão já estava cheio. Os alunos tiveram 

oportunidade de ver demonstrações das diversas entidades e nos intervalos 

destas puderam experimentar. As demonstrações correram muito bem. Quem 

estava a assistir mostrou muito entusiasmo e animação, contudo, no que 

concerne à experimentação, inicialmente, não tivemos a resposta pretendida e, 

por isso, tivemos de intervir juntos dos alunos para os incentivar a experimentar. 

Após os primeiros alunos terem tomado iniciativa e experimentarem, os restantes 

seguiram o seu exemplo.  

Por fim, queríamos dar a atividade por encerrada, mas como os Dj’s estavam a 

fazer um excelente trabalho na escolha das músicas e as meninas do Hip-Hop 

atraíram todos os presentes para a pista de dança, foi impossível darmos por 

terminada a atividade, pois ninguém queria arredar pé.  

Concluindo, o Urban Workout foi um sucesso (Figura 16)!! Durante três horas, o 

pavilhão esteve cheio e toda a gente sabia em que é que consistia a atividade. 

A direção e vários professores deram-nos os parabéns pela iniciativa e pela 

realização de um excelente vídeo promocional. No final deste dia, toda a 

comunidade escolar passou a saber quem era o NE de EF.  
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O valor de um abraço  

No início do ano letivo incluímos no Plano de Atividades do NE uma atividade 

conhecida em todo o mundo como Free Hugs. Inicialmente esta atividade estava 

programada para o primeiro período, dado que que a probabilidade de estar bom 

tempo era maior. No entanto, com o desenrolar do ano esta atividade transitou 

para o terceiro período. Ao pesquisarmos sobre dias comemorativos para 

publicarmos no Instagram apercebemo-nos que o Dia Mundial do Abraço era 

comemorado no dia 22 de maio, decidindo de imediato que seria a data ideal 

para realizar a atividade. Esta atividade tinha como objetivo incentivar a interação 

com a comunidade, promover a solidariedade e articular a interdisciplinaridade.   

Explicamos o conceito de Free Hugs à PC que nos deu a sugestão da criação 

de algo simbólico que pudéssemos oferecer às pessoas a quando da troca de 

um abraço, assinalando de forma mais evidente o dia em si. Consideramos a 

ideia muito interessante e após debatermos algumas sugestões decidimos pela 

elaboração de marcadores de livros. No sentido de envolvermos outras 

disciplinas na comemoração do Dia Mundial do Abraço pedimos a colaboração 

dos professores de Português e Inglês. Pretendíamos que estes 

disponibilizassem algum tempo nas suas aulas para os alunos escreverem 

frases, poemas, mensagens relacionadas com o valor de um abraço, torando-se 

parte integrante da atividade. Tanto os professores como os alunos aderiram à 

ideia, escrevendo variadas mensagens, algumas mais profundas e outras mais 

divertidas, como é evidenciado na reflexão que se segue: 

Figura 16 - Urban Workout 

 

Figura 15 - Cartazes desenvolvidos para a atividade "O Valor de um Abraço"Figura 16 - 

Urban Workout 
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“Não podemos deixar de mencionar que ficámos muito contentes com as frases que 

os nossos alunos elaboraram e/ou escolheram. Desde as mais simples – “Um 

abraço vale mais do que mil palavras” – às mais profundas – “O abraço é o caminho 

por onde desfilam as melhores sensações que o nosso coração deseja entregar a 

quem amamos ou queremos bem” – passando pelas mais engraçadas – “Nada 

melhor que um abraço para ficar como o aço” – conseguimos percorrer, através das 

palavras dos alunos, diferentes formas de olhar e sentir um abraço. (RA – O Valor 

de um Abraço – dia 22 e 23 de maio, 2019) 

Os alunos enviaram-nos para o email os marcadores com as suas frases e 

imagens e, de seguida, procedemos à sua impressão. No sentido de os 

marcadores ficarem robustos, fizemos a sua impressão em papel autocolante e, 

por fim colámo-los no cartão. Este processo foi muito moroso e trabalhoso. 

Depois de colados estivemos horas de x-ato e régua nas mãos a cortar os 

marcadores. Cada aluno tinha pelo menos quatro marcadores para entregar, por 

isso é fácil perceber a quantidade de marcadores que tivemos de cortar. Foi 

necessário um grande trabalho de equipa e entreajuda para terminamos tudo a 

tempo da atividade:   

“Aquela sala do quarto piso transformou-se numa autêntica “fábrica”. De um lado, o 

corte rápido com o x-ato dos imensos marcadores ainda por cortar… Do outro, os 

reajustes às pontas soltas para que todos ficassem perfeitos… Com este trabalho 

em equipa, conseguimos facilmente terminar a tarefa, e tudo ficou pronto a horas 

para o início da nossa “caça aos abraços”.” (RA – O Valor de um Abraço – dia 22 e 

23 de maio, 2019) 

Além dos marcadores de livros, também construímos cartazes para os alunos 

levarem durante a caminhada, identificando o propósito do que estávamos a 

fazer (Figura 17). A turma do 10CT1 ficou responsável pela criação dos cartazes 

das quatro turmas, uma vez que sabíamos que estes alunos elaborariam os 

cartazes sem qualquer problema. 
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No dia da atividade todos os alunos eram portadores de marcadores e cada 

turma levava cartazes. Considero que a atividade, de forma geral, correu muito 

bem. Os alunos aderiram ao conceito, estiveram entusiasmados, motivados e 

empenhados. As pessoas com quem interagimos – comunidade escolar e 

comunidade em geral – mostraram-se bastante recetivas à ideia, querendo por 

vezes mais do que um abraço.  

A minha turma, 10CSE3, devido à realização de um teste no Dia Mundial do 

Abraço realizaram a atividade no dia seguinte. De todas as turmas, foi, 

provavelmente, aquela em que houve alguma resistência em participar. No início 

apenas quatro alunas se mostravam interessadas e motivadas com a atividade. 

De forma a incentivar os alunos para participarem na atividade, decidi tomar 

iniciativa e vestir um dos cartazes e distribuir abraços. Assim, após ter sido 

“quebrado o gelo inicial” os alunos mostraram-se envolvidos no espírito 

promovido por este movimento, indo ao encontro das pessoas que se 

encontravam na rua.   

 

4.2.3 XicOlimpíadas (corta-mato escolar) 

A XicOlimpíadas faz parte do DNA do agrupamento de escolas Francisco de 

Holanda, uma vez que esta atividade é realizada todos os anos. É das atividades 

mais antigas e que mais alunos engloba. Este evento conta com a participação 

de alunos de vários escalões etários, abrangendo alunos do segundo e terceiro 

ciclos e alunos do secundário. É uma atividade semelhante ao evento culminante 

realizado no primeiro ano de mestrado (atletismo), na medida em que decorrem 

ao mesmo tempo várias provas de atletismo quer masculinas, quer femininas – 

Figura 17 – Marcadores de livros e cartazes desenvolvidos para a atividade "O Valor de um Abraço" 

 

Figura 17 - Cartaz de divulgação das XicOlimpíadasFigura 18 - Cartazes desenvolvidos para a atividade 

"O Valor de um Abraço" 
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salto em comprimento, velocidade e corta-mato. Este evento propicia durante 

uma manhã o convívio entre muitos alunos e, sobretudo, exalta e incentiva a 

prática de atividade física. Assim, neste dia, ocorreu a festa do desporto. A 

realização desta atividade teve os seguintes objetivos: (i) promover a prática da 

atividade física, (ii) dar a conhecer a modalidade de Atletismo e (iii) apurar os 

alunos que participaram no corta-mato para a competição distrital. 

A organização da XicOlimpíadas ficou a cargo do grupo de professores de EF. 

Apesar de o NE não ter feito parte da organização, deu o seu contributo através 

da realização do cartaz promocional do evento (Figura 18) e da divulgação da 

atividade no Instagram do NE. Divulgamos diversas vezes a atividade no 

xico.energy, quer através de publicações, quer através de histórias, com o intuito 

de incentivar os alunos a participar.  

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente esta atividade estava marcada para o primeiro período, no entanto, 

devido às condições meteorológicas ficou adiada para o início do segundo 

período. No dia 11 de janeiro de 2019, esteve um dia espetacular para a 

realização das diferentes provas, que foram realizadas nas pistas de atletismo 

Gémeos Castro. A escola disponibilizou transporte para o local das provas, 

assim como para o regresso, uma vez que as pistas ficam um pouco distantes 

da escola. Todos os alunos tiveram um reforço alimentar no final das provas e 

foram atribuídas medalhas aos três primeiros classificados.  

A atividade contou com a colaboração de todos os professores de EF e com um 

curso profissional ligado às tecnologias. A escola é apologista da inovação e da 

Figura 18 - Cartaz de divulgação das XicOlimpíadas 

 

Figura 19 - Dúvida suscitada por um alunoFigura 20 
- Cartaz de divulgação das XicOlimpíadas 
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utilização das novas tecnologias e, por isso, sempre que possível, estas surgem 

nas atividades no sentido de facilitar a organização das mesmas, assim como 

proporcionar aos alunos uma maior informação, podendo este aspeto ser 

evidenciado na reflexão que se segue:   

“Torna-se importante realçar do ponto de vista positivo o facto de dois professores 

que dão aulas a cursos profissionais ligados às tecnologias estarem com os 

computadores a colocar, em tempo real, os resultados no site da escola, permitindo 

que todos pudessem acompanhar as atividades e soubessem quem eram os 

vencedores das várias provas” (RA – XicOlimpíadas – 11 de janeiro, 2019) 

Para que a XicOlímpíadas decorresse com sucesso foi necessário distribuir as 

diferentes funções pelos organizadores e existir um trabalho colaborativo e boa 

vontade por parte de todos os presentes. Assim, no dia das provas, o NE ficou 

responsável pela prova de salto em comprimento. Durante a prova realizamos e 

assumimos várias funções: organizar os alunos, realizar o aquecimento, explicar 

a prova e o seu regulamento, registar os resultados, alisar a areia e ainda 

procuramos atualizar o nosso Instagram através da realização de diretos e da 

publicação de histórias.   

A atividade teve aspetos positivos que potenciaram o sucesso da mesma, 

destacando-se a boa divulgação da atividade, a realização das inscrições online, 

a utilização das novas tecnologias para colocar os resultados em tempo real no 

site da escola e a participação de muitos alunos. Apesar de nos escalões mais 

baixos se verificar um grande entusiasmo, à medida que o escalão aumentava 

esse entusiasmo decrescia, assim como o número de participantes.  

Durante a atividade também existiram algumas situações que correram menos 

bem: a prova de salto em comprimento ficou afastada das restantes provas, uma 

vez que não se podia utilizar a caixa de areia que ficava perto da bancada, o que 

dificultou a comunicação com os professores que estavam a lançar os resultados 

online; o percurso do corta-mato não foi marcado; as partidas nas provas de 

velocidade não foram realizadas corretamente, não proporcionando uma 

vivência real do que acontece numa prova de velocidade (não foram realizadas 

as vozes de comando e os alunos estavam a partir de uma posição alta); podia 

ter sido dado um maior destaque aquando da entrega das medalhas.  
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Apesar de o NE não ter estado envolvido na organização da XicOlímpiadas, esta 

atividade foi bastante marcante, uma vez que possibilitou o contacto com 

diferentes alunos do agrupamento, assim como permitiu a interação com os 

vários professores de EF. De forma geral, considero que a XicOlímpiadas foi um 

grande sucesso, sendo que os aspetos menos positivos em nada contribuíram 

para que os alunos não tivessem ficado com uma boa imagem deste dia. 

Concluindo, considero que esta atividade foi muito enriquecedora para a minha 

formação, dado que consegui perceber as dinâmicas que foram necessárias 

para a organização de uma atividade de grande amplitude. 

 

4.2.4 Os Torneios: Um Elo de Ligação entre toda a Comunidade Escolar 

Durante o ano letivo, a Escola Francisco de Holanda proporcionou aos seus 

alunos três torneios, um no primeiro período – Basquetebol – e dois no segundo 

período – Voleibol e Futsal. O torneio de Basquetebol e Voleibol foram da 

responsabilidade do grupo de EF e o torneio de futsal foi organizado pela 

Associação de Estudantes. O NE não esteve envolvido na realização de nenhum 

dos torneios, uma vez que no primeiro período ainda estávamos a perceber 

como tudo funcionava e, no segundo período não fizemos parte da organização 

do torneio de voleibol, porque estávamos encarregues de desenvolver duas 

atividades para a semana aberta da escola – Palestra Corrupção Vs. Verdade 

Desportiva e Urban Workout. No entanto, colaboramos na divulgação dos 

torneios, fazendo uma divulgação ativa junto das nossas turmas e através do 

nosso Instagram e, também auxiliamos na montagem do material, 

principalmente no torneio de voleibol, tendo ficado encarregues de montar todos 

os campos.    

Considero que os torneios mais do que um momento de competição foram 

momentos de confraternização, partilha de experiências, alegria, boa disposição 

e convívio. Os torneios tiveram muita aderência, principalmente o de Voleibol. 

Durante a realização destes juntaram-se no pavilhão alunos, funcionários e 

professores, que de outra forma, não se relacionariam. Em todos os torneios as 

bancadas do pavilhão encheram-se de espectadores que vibraram com os jogos 

e com as jogadas. Considero que os torneios foram um elo de ligação entre toda 
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a comunidade escolar, uma vez que proporcionaram situações de convívio entre 

os diferentes participantes. Os torneios não eram exclusivamente para os alunos 

e, por isso, no torneio de basquetebol havia uma equipa que era constituída por 

alunos e por um professor e no torneio de futsal havia uma equipa formada por 

funcionários e professores. O excerto seguinte ilustra o momento vivenciado 

durante o jogo de futsal entre uma equipa de alunos contra a equipa de 

funcionários e professores: 

“O ponto alto dessa manhã aconteceu no jogo entre uma turma de décimo segundo 

ano e uma equipa de professores/funcionários. Claro que todos estavam a apoiar e 

a torcer para que os professores/funcionários ganhassem o jogo, assobiando 

quando os outros marcavam golo.” (RA – Torneios 2º período) 

Acredito que a confraternização fomentada pelo desporto e a promoção de 

momentos agradáveis de convívio entre os diferentes elementos da comunidade 

escolar, mostra a dimensão que o desporto tem a nível social.  

Nestes torneios, acima de tudo, estiveram presentes os valores positivos 

inerentes ao desporto: a camaradagem, o espírito desportivo, o respeito pelo 

adversário e pelos árbitros, o trabalho de equipa, a união, a superação individual 

e coletiva, a criação de laços de amizade, a festividade, etc. Foram momentos 

bastante animados, em que as turmas se uniram para apoiar os seus colegas, 

bem como os seus professores. Desta forma, vivenciaram e partilharam 

momentos que não seriam possíveis dentro de uma sala de aula.  

Apesar de não fazer parte da organização dos torneios, estive sempre presente 

aquando da sua realização, acompanhando e apoiando sempre aos meus 

alunos. A minha turma aderiu muito bem a estas iniciativas, tendo sempre uma 

equipa a participar. Os colegas que não participaram nos torneios mostraram-se 

sempre bastante entusiasmados no apoio demonstrado à equipa. Através dos 

torneios consegui estabelecer uma relação de maior proximidade com os meus 

alunos, em virtude de estarmos num ambiente menos formal e de maior 

festividade.  

É de realçar que a utilização das novas tecnologias foi um aspeto essencial para 

a boa organização dos torneios, uma vez que através destas os alunos tiveram 

acesso aos resultados em tempo real.  
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Relativamente ao torneio de basquetebol, considero ter sido um aspeto positivo 

o facto de a arbitragem ter sido realizada por alunos que praticam a modalidade. 

Dado que o basquetebol é um desporto em que existe contacto físico, é 

fundamental que os árbitros saibam bem as regras, no sentido de evitar 

eventuais atitudes causados pela “sede de vencer”. Tanto o torneio de 

basquetebol como o de voleibol foram organizados por níveis, ou seja, a 

competição estava dividida em três escalões – 10º ano, 11º ano e 12º ano. 

Considero a estratégia adotada muito boa, uma vez que permitiu que os alunos 

jogassem contra equipas do seu nível de ensino e escalão etário. Desta forma, 

cada ano de escolaridade encontrou o seu “Campeão”.  

No que concerne ao torneio de voleibol, considero ter sido uma excelente 

iniciativa do grupo de EF ter recorrido ao clube da cidade para trazer à escola 

atletas federados – Vitória Sport Club. Estes realizaram um jogo contra a equipa 

feminina de desporto escolar e também um jogo amigável de 2x2 entre eles. 

Durante estes momentos os olhos de todos os presentes estiveram focados nos 

jogadores, mostrando-se perplexos com as suas habilidades. Os alunos estavam 

em êxtase, principalmente as meninas do desporto escolar, pois tiveram a 

oportunidade de jogar com atletas internacionais. Ninguém perdeu a 

oportunidade para tirar fotografias e gravar, registando assim todos os 

momentos. Para além disso, os atletas também desempenharam a função de 

árbitros.  

O torneio de futsal foi organizado pela Associação de Estudantes e pelos 

professores do grupo de EF. Este torneio foi realizado juntamente com a Escola 

Secundária Martins Sarmento. Numa primeira fase, o torneio foi disputado por 

eliminatórias (fase inter-turmas) e, posteriormente, as duas equipas finalistas da 

escola Secundária Francisco de Holanda jogaram uma final four contra as duas 

equipas finalistas da Escola Secundária Martins Sarmento. Ou seja, as melhores 

equipas de cada escola disputaram a fase final e é com bastante orgulho que 

refiro que a Francisco de Holanda ganhou o torneio. Foi um aspeto muito positivo 

e bastante aliciante para os alunos o facto de o torneio ter sido realizado por 

duas escolas, pois possibilitou que estes pudessem interagir com outros alunos.  

Fazendo uma análise, todos os torneios foram realizados com sucesso, 

proporcionando bons momentos a todos os envolvidos ficando, certamente, na 
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memória de todos os participantes. O espírito competitivo esteve sempre 

presente, mas acima de tudo, o mais importante foi a espírito de convívio e de 

confraternização potenciado por estes momentos. O desporto é algo que deve 

fazer parte da vida de todas as pessoas e, por isso, faz todo o sentido ser 

fomentado e estimulado na escola.  

 

4.2.5 Xico.Energy: Um Meio de Interagir com toda a Comunidade Escolar 

O xico.energy foi uma conta de Instagram que o NE decidiu criar no início do ano 

letivo, com o intuito de marcar pela diferença, pela inovação, pela criatividade e, 

ao mesmo tempo, utilizar uma plataforma bem conhecida e muito utilizada pela 

faixa etária a que pertencem os alunos da escola na tentativa de os cativar. 

Tínhamos vários objetivos com a criação desta rede social: aproximarmo-nos 

dos alunos e da comunidade escolar, dado que o Instagram é uma rede social 

atual; divulgar todas as atividades realizadas na escola, quer através da 

publicação de pots, realização de histórias ou através da partilha de publicações 

de outros Instagrams; lançar desafios aos seguidores da página, com o objetivo 

de providenciar uma interação mais ativa e regular com os nossos seguidores; 

promover o gosto pela prática de atividade física através da realização e 

publicação de treinos semanais; e facultar informações e curiosidades acerca de 

temas relevantes, nomeadamente acerca do desporto, da saúde, da higiene e 

da alimentação. 

O Instagram foi uma atividade que nos manteve ocupados ao longo de todo o 

ano letivo. Despendemos muito tempo a pensar em estratégias para o promover, 

a pensar em qual seria a mensagem que queríamos passar, a procurar 

informações, a atualizá-lo, etc. No início, a principal dificuldade passou por 

escolher um nome adequado e criar um logótipo. Queríamos que o nome 

captasse a ideia de que era algo ligado ao desporto e, ao mesmo tempo 

estivesse associado à escola. Assim, após um brainstorming, surgiu o nome 

xico.energy, em que “xico” é referente à escola, uma vez que em Guimarães 

todas as pessoas se referem à escola Francisco de Holanda como a “xico” e, 

“energy” diz respeito ao desporto. Segundo o Dicionário Oxford Online “energy” 

significa a força e a vitalidade necessárias para realizar uma atividade física 
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prolongada. Como referi acima, também foi necessário criarmos o logótipo do 

nosso Instagram, sendo que para isso recorremos ao Canva, um site onde se 

podem criar designs para tudo. Assim, optamos por colocar uma imagem que 

representasse a união, dado que esta seria fundamental para o nosso ano de 

estágio e, ao mesmo tempo, é um valor inerente do desporto e, utilizamos 

diversos tons de azul, visto que o azul é a cor da escola.  

Após resolvermos as questões relacionadas com a parte estética do insta, 

procedeu-se o momento de divulgação do mesmo. Nesse sentido, nas aulas de 

apresentação realizadas no início do ano, apresentamos a nossa conta, 

promovendo desde logo o xico.energy junto dos nossos alunos. Com o intuito de 

adquirirmos mais seguidores e promovermos uma interação mais ativa com os 

mesmos, surgiu a ideia de lançarmos desafios, promovendo ao mesmo tempo 

uma atitude desportiva. Assim, tentamos arranjar parcerias, tendo conseguido 

estabelecer uma parceria com o ginásio Vivafit. O desafio que lançamos 

consistia na realização de quatro etapas para se ganhar uma mensalidade grátis 

no ginásio: 1 – seguir a página @vivafittguimarães; 2 – seguir a nossa página 

@xico.energy; 3 – tirar uma fotografia o mais original possível a treinar com um 

amigo e publicar no seu instagram; 4 – na publicação identificar o ginásio, o 

nosso insta e utilizar o #amigodetreino. A publicação com mais gostos vencia o 

prémio. No entanto, este desafio não teve a participação que esperávamos, 

talvez pelo facto de ainda não termos muitos seguidores, ou o prémio não ser 

atrativo para esta faixa etária. Como não tivemos muitas respostas a este desafio 

e arranjar patrocínios não era uma tarefa fácil, acabamos por desistir desta ideia. 

Porém, se tivéssemos voltado a insistir a meio do ano letivo, quando já eramos 

conhecidos e já tínhamos mais seguidores, talvez esta tivesse uma maior 

aderência por parte dos mesmos. 

Aproximação da comunidade escolar 

O maior objetivo da criação desta rede social esteve sempre relacionado com a 

necessidade de pretendermos estabelecer uma maior proximidade com a 

comunidade escolar, nomeadamente com os alunos. O Instagram é um meio 

eficaz de partilha de momentos. Através da sua utilização pudemos interagir com 

os nossos alunos fora do contexto de aula, o que nos permitiu melhorar e 

construir uma boa relação professor-aluno. Durante as aulas, por vezes, 
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tirávamos fotografias ou filmávamos os alunos, principalmente na última aula da 

UD durante a entrega de prémios e, mal terminava a aula, os meus alunos 

pediam-me para lhes enviar as fotografias, como é evidenciado no exemplo que 

se segue: 

“Estes alunos ficaram bastante contentes, pois viram que o seu esforço foi 

recompensado, tendo esse momento ficado registado numa fotografia. No final da 

aula, pediram-me que lhes enviasse a fotografia para o instagram para que a 

pudessem publicar.” (RA – aula 107 e 108 – 11 de maio, 2019) 

Além disso, o insta também é um meio de comunicação eficaz, permitindo-me 

facilmente comunicar com os alunos quando não estava com eles. Este fator 

permite ao professor criar uma relação mais próxima com o aluno, na medida 

que consegue continuar a marcar a sua presença fora da sala de aula:  

“Durante o torneio de voleibol fui tirando fotos e gravando alguns vídeos. Através do 

instagram xico.energy mandei os vídeos para os alunos. Estes rapidamente me 

responderam a agradecer e contaram-me que foram apurados para a final, visto que 

tinham ficado em primeiro do grupo pelo somatório de pontos. (…) Fiquei bastante 

contente por ver que um dos alunos publicou numa história do instagram um vídeo 

que lhe enviei a jogar voleibol” (RA – Torneios 2º período) 

A utilização do Instagram possibilitou um maior contacto com os alunos da escola 

que não faziam parte das nossas turmas, permitindo que estes comunicassem 

connosco e tirassem dúvidas através desta plataforma (Figura 19). 

 

 

  

 

 

Divulgação das Atividades da Escola 

Utilizávamos o Instagram para dar a conhecer as atividades que iriam ser 

realizadas na escola, no sentido de mostrarmos as oportunidades que são dadas 

aos alunos. A divulgação é um dos aspetos fundamentais para que uma 

atividade atinja o sucesso, dado que esta depende da adesão dos participantes. 

Figura 19 - Dúvida suscitada por um aluno 
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Utilizamos então o xico.energy para potenciar uma divulgação de qualidade, 

quer através de publicações de posts, histórias, ou ainda, através da partilha de 

publicações de outros instas. Procuramos realizar cartazes atrativos (Figura 20) 

e vídeos promocionais para que quando fossem publicados no insta e 

aparecessem no feed dos nossos seguidores, estes tivessem vontade de parar 

para ver o que lá dizia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, utilizamos o Instagram para recrutar voluntários para uma das 

atividades que realizamos, dado a sua magnitude (Urban Workout) e, durante a 

realização das atividades procuramos realizar diretos para o Instagram, no 

sentido de possibilitar que as pessoas que não puderam estar presentes 

pudessem assistir ao que estava a acontecer.   

Promoção de estilos de vida saudáveis 

Procuramos promover estilos de vida saudáveis através da publicação de treinos 

que pudessem ser realizados por qualquer pessoa, em qualquer lado. Estes 

treinos eram criados, realizados e gravados por nós. Para além de publicarmos 

o vídeo com o treino, também realizávamos uma descrição do mesmo, no qual 

estavam presentes os seguintes aspetos: (i) tipo de especificidade; (ii) número 

de séries; (iii) número e nome dos exercícios; (iv) duração dos exercícios; (v) e 

tempo de descanso entre exercícios e entre séries. Desta forma, os nossos 

seguidores estavam informados sobre o tipo de treino, podendo escolher o que 

pretendiam trabalhar. Procuramos passar a mensagem que qualquer pessoa 

pode praticar exercício físico e, por isso, realizamos treinos praticamente sem 

material, com a exceção de uma cadeira ou um banco. Estes foram realizados 

individualmente e a pares, quer em espaços fechados (sala de aula) como ao ar 

Figura 20 - Publicações realizadas para promover atividades 
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livre. Desta forma, não existem desculpas para não se praticar atividade física. 

Com o objetivo de incentivar os alunos a realizar os nossos treinos, num dos 

treinos contamos com a participação especial do presidente da Associação de 

Estudantes, sendo que essa publicação nos permitiu ganhar mais seguidores. 

Partilha de Conhecimento 

Um dos propósitos de termos criado uma conta de Instagram estava relacionado 

com a nossa vontade de facultar informações e curiosidades acerca de temas 

relevantes, nomeadamente acerca do desporto, da saúde, da higiene e da 

alimentação. O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas atualmente, 

permitindo que as pessoas se conectem com o mundo, ou seja, através desta 

rede o utilizador pode publicar fotos e vídeos de curta duração, pode interagir 

com outras pessoas através de comentários e “gostos”, pode seguir outro 

utilizador e acompanhar as suas publicações e as suas atividades. O Instagram 

tem uma infinidade de funções, mas acima de tudo é um espaço de partilha e, 

por isso, aspirávamos que este meio nos permitisse partilhar com os nossos 

alunos informações e conhecimentos acerca da promoção de estilos de vida 

saudáveis e não só. Assim, mais uma vez com a ajuda do Canva, criamos posts 

relacionados com o desporto (tentamos estar atualizados nas mais recentes 

notícias relacionadas com esta área e também publicamos curiosidades sobre 

atletas das mais variadas modalidades) e também tentámos alertar para as 

questões da saúde (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

No sentido de estarmos a par do que se passa na sociedade também 

promovemos vários dias comemorativas (por exemplo, o Dia da Mão Vermelha 

– surgiu em 2002 pela ONU, como um pedido mundial a todos os líderes políticos 

Figura 21 - Publicações relacionadas com a saúde 

 

Figura 21 - Publicações relacionadas com a saúde 
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e militares para deixarem de recrutar crianças para a guerra) e procuramos 

divulgar notícias relacionadas com a cidade de Guimarães (por exemplo, sobre 

a festa dos estudantes da cidade – Nicolinas e sobre o clube da cidade ter 

reunido alimentos para solidariedade). 

Em suma, senti que através da utilização desta ferramenta (xico.energy) 

deixamos um legado à escola. A PC já nos informou que para o próximo ano o 

seu novo NE irá dar continuidade a este projeto.  

 

4.3 Área 3 – Desenvolvimento Profissional – A implementação da 

Aprendizagem Cooperativa e das Novas Tecnologias nas aulas de 

Educação Física: Efeito nas Relações Sociais, Perceção de Competência e 

Autonomia dos Alunos numa Unidade Didática de Expressão Corporal e 

Aeróbica 

4.3.1 Resumo 

No decorrer do primeiro período, constatei que as relações existentes entre os 

alunos da minha turma, por vezes, revelaram-se um entrave na formação de 

grupos, assim como na participação e no desempenho das tarefas, afetando, 

consequentemente, as aprendizagens. Os alunos eram provenientes de 

diferentes escolas e, por isso, ainda não se sentiam à-vontade dentro da turma. 

Existia um “grupo dominante” constituído por cinco alunos que eram 

considerados os “maiores” da turma. Estes alunos eram o centro das atenções, 

privilegiavam os interesses individuais aos de grupo e influenciavam as opiniões 

dos colegas. Assim, através da implementação da AC nas aulas de Expressão 

Corporal e Aeróbica pretendi melhorar a motivação dos alunos e 

consequentemente as relações sociais entre os mesmos. Para além disso, a 

utilização das novas tecnologias teve como objetivo auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem, a implementação da AC e ir ao encontro dos interesses 

dos alunos da atualidade. O objetivo central do estudo passou por examinar o 

efeito do uso da AC ligado às novas tecnologias na motivação dos alunos, 

nomeadamente em relação à sua perceção de competência, autonomia e 

relacionamento. 
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Este estudo foi realizado ao longo de toda a UD de Expressão Corporal e 

Aeróbica (6 aulas) e compreendeu quatro etapas. A primeira etapa representou 

a fase de aplicação dos questionários. Na primeira aula foram entregues aos 

alunos questionários acerca da temática acima mencionada. De seguida, 

procedeu-se à fase de intervenção, onde foram aplicados e explorados os 

diferentes princípios da AC (interdependência positiva, responsabilidade 

individual, interações face a face, habilidades interpessoais e de pequenos 

grupos e eficácia de grupo). Nesta etapa os meus colegas do NE tiveram um 

papel fundamental, pois através da realização de observações auxiliaram-me a 

orientar a minha prática. Neste estudo foram utilizados métodos mistos para a 

recolha de dados, permitindo-me realizar um estudo mais completo. Foi 

combinada a recolha de dados quantitativos - questionários recolhidos na 

primeira aula da UD de Expressão Corporal e Aeróbica (15 de janeiro de 2019) 

e no final do processo, última aula da UD (29 de março de 2019) - e dados 

qualitativos – entrevistas realizadas na última aula da UD. Para aferir a evolução 

do primeiro para o segundo momento (questionários), foi realizada estatística 

descritiva para analisar os dados, com o objetivo de efetuar a apresentação de 

médias e desvio padrão (analisados no excel). Num segundo momento, recorri 

ao SPSS para realizar correlações entre as variáveis em estudo (relações 

sociais, competência e autonomia). Assim, utilizei a correlação de Spearman 

para aferir sobre a possível correlação das variáveis em estudo, pois apesar de 

os dados apresentarem uma distribuição normal, a escala dos mesmos é ordinal. 

Para além disso, também foi efetuada uma análise de conteúdo aos dados 

provenientes das entrevistas.  

Da análise efetuada, ficou claro que, com o recurso à AC e, nomeadamente 

devido à constante necessidade em atender aos princípios da AC e procurar 

estratégias para os implementar, foi possível desenvolver e melhorar as relações 

e as interações entre os alunos. Contudo, em termos de conclusões, não se 

constatou uma relação significativa entre as relações sociais e a competência e 

as relações sociais e a autonomia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Relações Sociais, Competência, Autonomia, 

Aprendizagem Cooperativa 
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4.3.2 Introdução  

O presente estudo integra-se na área 3 e tem como propósito desenvolver a 

motivação dos alunos, nomeadamente em relação à sua perceção de 

competência, autonomia e relações que estabelecem com os outros, associada 

à Aprendizagem Cooperativa (AC) enquanto meio proporcionador de um 

ambiente positivo de aprendizagens. Para além disso, pretendia perceber se a 

melhoria das relações sociais entre os alunos iria ter um impacto positivo nas 

questões relacionadas com a competência e com a autonomia. O tema deste 

estudo surgiu pelo facto de ao longo do primeiro período, ter constatado que as 

relações evidenciadas pelos alunos dificultaram a formação de grupos na 

modalidade de voleibol. Tive de refazer várias vezes as equipas, uma vez que 

alguns alunos não se mostravam predispostos a ajudar os colegas com os quais 

tinham menos afinidade. Considerei ser relevante investigar esta problemática, 

uma vez que as relações existentes entre alguns alunos da turma estavam a 

afetar a aprendizagem. Nesse sentido, a elaboração do presente estudo teve 

como objetivo principal potenciar o processo de ensino-aprendizagem, através 

da exploração das diferentes categorias da AC nos grupos de trabalho e da 

utilização das novas tecnologias. Estas últimas surgiram com o intuito de 

acompanhar a evolução dos tempos e atender aos interesses dos alunos e, 

sobretudo, auxiliar o trabalho realizado em grupo pelos mesmos. 

 

4.3.2.1 O Papel da Motivação 

A motivação é um dos fatores cruciais para que o processo de ensino-

aprendizagem tenha sucesso, uma vez que alunos motivados empenham-se 

mais, envolvem-se no processo de aprendizagem e usufruem e desfrutam 

daquilo que lhes é ensinado. De acordo com Guimarães e Boruchovitch (2004), 

um aluno motivado exibe entusiasmo na realização das tarefas e orgulho acerca 

dos resultados obtidos, dado que são fruto do seu desempenho. A Teoria da 

Autodeterminação foi desenvolvida com o intuito de compreender os 

determinantes motivacionais e descobrir contextos fomentadores das formas 

autodeterminadas de motivação (Guimarães & Boruchovitch, 2004). Segundo os 

mesmos autores, existem três necessidades psicológicas inatas, propostas pela 
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Teoria da Autodeterminação, subjacentes à motivação intrínseca, 

nomeadamente a necessidade de autonomia, de competência e de 

relacionamento. Para que os alunos estejam motivados para as aulas, torna-se 

fundamental que estas três necessidades psicológicas básicas sejam satisfeitas. 

A autonomia está relacionada com a capacidade de regularmos as nossas 

próprias ações. Para Guimarães e Boruchovitch (2004, p.145), o conceito de 

autonomia associado à Teoria da Autodeterminação, está “vinculado ao desejo 

ou vontade do organismo de organizar a experiência e o próprio comportamento 

e para integrá-los ao sentido do “self”.”  A competência advém da necessidade 

do ser humano se sentir eficaz. A Teoria da Autodeterminação defende que os 

acontecimentos socio-contextuais que fortalecem a perceção de competência no 

decorrer de uma ação (por exemplo, feedback) aumentam a ocorrência de 

motivação intrínseca (Guimarães & Boruchovitch, 2004).  As relações sociais 

estão relacionadas com a necessidade inerente ao ser humano de estabelecer 

interações com o meio envolvente e com as pessoas que nos rodeiam. 

Atendendo à conceção de Guimarães e Boruchovitch (2004), as crianças que 

são rejeitadas pelos colegas entendem a escola de modo significativamente 

desfavorável, faltam muito às aulas e apresentam níveis de desempenho mais 

baixos quando comparadas a crianças mais integradas. Face a esse 

entendimento, considero que um dos principais propósitos da EF é promover o 

desenvolvimento social dos alunos. Ou seja, o professor deve promover a 

convivência, a empatia, a amizade, a tolerância, a inclusão e a cooperação entre 

os alunos, garantindo que estes valores sejam efetivamente aprendidos, 

valorizados e colocados em prática nas suas aulas (Martins et al., 2017). 

Segundo os mesmos autores, o professor deve promover atividades de grupo, 

em que seja necessário existir colaboração, com o intuito de incentivar o 

desenvolvimento de relações positivas entre os alunos. 

 

4.3.2.2 Motivação e Aprendizagem Cooperativa 

O trabalho colaborativo propicia o interesse, a participação e a motivação dos 

alunos (Barbosa & Jófili, 2004). De acordo com os resultados obtidos pelo estudo 

realizado pelas autoras, o trabalho de grupo permitiu que os alunos 

aprendessem e, além disso, desenvolvessem a autoconfiança, a socialização e 
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a motivação. Nesse sentido, recorri ao uso da AC nas aulas de Expressão 

Corporal e Aeróbica. A AC incentiva os alunos a trabalharem, e aprenderem, em 

grupo e privilegia que o sucesso seja mais do que o simples resultado do 

desempenho, isto é, o sucesso não é alcançado de forma individual, mas sim 

em grupo, sendo apenas obtido quando todos trabalham juntos para o mesmo 

propósito (Dyson & Casey, 2016a). Assim, através da AC os alunos trabalham 

para um mesmo objetivo, sendo que o sucesso de um aluno depende do sucesso 

de todos os elementos pertencentes ao grupo. De acordo com Barbosa e Jófili 

(2004), o facto de o sucesso ser obtido em grupo contribuiu para a motivação 

intrínseca dos alunos, uma vez que todos os elementos do grupo ao aprenderem 

sentem que o seu esforço para atingir o objetivo foi recompensado. A AC é um 

modelo pedagógico mais inclusivo, uma vez que promove iguais oportunidades 

de aprendizagem para todos os alunos (Dyson & Casey, 2016a). Este modelo, 

ao potenciar o confronto, o diálogo, assim como o discurso entre pares e em 

pequenos grupos, é fomentador de interações sociais, dado que os alunos são 

incentivados a explicar uns aos outros a forma como resolvem os problemas, a 

desvendar e partilhar oralmente o seu raciocínio, e a clarificar as suas ideias 

para si e para os outros (Alarcão, 1996). Johnson et al. (cit. por Dyson & Casey, 

2016b) ainda referem que os alunos devem ser capazes de se relacionar uns 

com os outros, ou seja, ouvir os outros, encorajar e incentivar o sucesso dos 

colegas, resolver conflitos e também devem desenvolver a capacidade de 

reflexão, sendo capazes de criticar as ideias, não os colegas. Segundo estudos 

recentes, a AC permite que os alunos estejam mais tempo envolvidos nas tarefas 

e recebam um maior encorajamento por partes dos colegas (Dyson & Casey, 

2016b), o que contribui para o aumento da motivação para as aulas. Tendo em 

conta tudo o que foi mencionado, a implementação do modelo de AC é 

importante para a formação do aluno, uma vez que para além de facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem, também permite formar cidadãos mais aptos 

para integrar uma equipa e mais comprometidos com os valores sociais e os 

princípios de solidariedade (Barbosa & Jófili, 2004). 
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4.3.2.3 As Novas Tecnologias na Aprendizagem Cooperativa 

Atualmente as novas tecnologias tornaram-se omnipresentes no dia a dia de 

todo o ser humano, em especial nos jovens. Estes regem-se pelas mesmas, 

sendo uma extensão do seu corpo. Por este motivo, torna-se essencial o 

professor levar para a sala de aula e para as suas práticas estas novas 

ferramentas. Nesse sentido, de acordo com Burne et al. (2018), nos últimos 

tempos, tem existido uma crescente defesa da utilização de tecnologias digitais 

(computadores, tablets, telemóveis e as suas aplicações, bem como os sites da 

internet, etc.) nas aulas de educação física. Bodsworth e Goodyear (2017) citam 

vários autores quando afirmam que as tecnologias digitais aumentam a 

motivação dos alunos (Pyle & Esslinger, 2014), melhoram a sua compreensão 

cognitiva (Casey & Jones, 2011; Palao et al., 2015) e ajudam na aprendizagem 

de movimentos de dança (Öhman et al., 2014). Face a esta conceção, durante 

a UD de Expressão Corporal e Aeróbica permiti que os alunos utilizassem as 

tecnologias digitais, nomeadamente o telemóvel para auxiliar o modelo de AC e 

o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que diz respeito à 

construção de duas coreografias (1 de Expressão Corporal e 1 de Aeróbica). 

Maia-Lima et al. (2016, p.20) reconhecem que os telemóveis podem ser uma 

ferramenta importante para o ensino, pois representam “verdadeiros 

microcomputadores portáteis”, tendo cada vez mais um maior número de 

potencialidades e aplicações. Atualmente todos os locais têm acesso à internet 

e a escola Francisco de Holanda encontra-se muito bem equipada, tendo sido 

possível utilizar a internet no auditório. Assim, através do recurso do telemóvel 

os alunos conseguiram procurar informação em várias plataformas como por 

exemplo o google e o youtube. Para além disso, tiveram a oportunidade de 

realizar gravações, podendo treinar em casa as partes das coreografias que 

gravaram nas aulas. As gravações efetuadas também permitiram que os alunos 

analisassem juntamente com o professor o que tinham feito, havendo sempre 

espaço para melhorar. A modalidade em questão não é muito atrativa para os 

alunos e, por isso, procurei utilizar as novas tecnologias, fazendo a ponte com 

os seus interesses, de forma a motivar e incentivar os mesmos para as aulas. 

Maia-Lima et al. (2016), defendem que o uso de telemóveis no processo de 

ensino-aprendizagem aumenta o empenho e a participação dos alunos, sendo 
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uma ferramenta de sucesso para a aprendizagem. Goodyear et al., (2014) 

afirmam que o trabalho cooperativo em grupo, aliado à utilização de tecnologia 

digital, promove um maior envolvimento dos alunos e a aprendizagem é 

intensificada. Bodsworth e Goodyear (2017) vão ao encontro do pensamento 

descrito acima, ao defenderem que uma abordagem centrada no aluno, como a 

AC, combinada com as novas tecnologias parece ser um caminho a seguir. 

Finalizando, Macdonald (cit. por Goodyear et al., 2014) declara que o uso de 

tecnologia promove o sucesso do modelo de AC, uma vez que permite que os 

alunos desenvolvam parcerias cooperativas. 

Um dos motivos que me levou a realizar este estudo foi o facto de não existirem 

estudos relacionados com a AC aliada à utilização das novas tecnologias em 

Expressão Corporal e Aeróbica. Importa ainda reforçar que também não existem 

estudos acerca desta temática com EE. Penso que é importante realizar estudos 

com EE, uma vez que como estes se encontram numa fase de construção da 

sua prática, sendo ainda inexperientes, por vezes, não aplicam os modelos na 

sua dimensão total. Nesse sentido, é necessário perceber se os EE aplicam o 

modelo na integra ou não. Segundo Hastie et al. (2011, p.126), o estudo de 

Curtner-Smith, Hastie, and Kinchin (2008) teve por base uma amostra de 

professores recém-qualificados, tendo estes sido rotulados “full version” – 

professores que aplicam o modelo na integra –, “watered-down” – professores 

que aplicam o modelo de forma superficial – e “cafeteria-style” – professores que 

aplicam partes do modelo. 

 

4.3.3 Objetivos 

4.3.3.1 Objetivo Geral 

Com este estudo pretendia examinar o efeito do uso da AC ligado às novas 

tecnologias na motivação dos alunos, nomeadamente em relação à sua 

perceção de competência, autonomia e relacionamento. 

4.3.3.2 Objetivos Específicos 

Tendo por base o objetivo geral, os objetivos específicos deste estudo são os 

seguintes: 
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1. Compreender como se percecionam os alunos nos parâmetros relativos 

às relações sociais, à competência e à autonomia no início e no final da 

UD; 

2. Perceber se o trabalho colaborativo influencia o desenvolvimento das 

relações sociais; 

3. Verificar se as relações sociais influenciam a competência dos alunos; 

4. Verificar se as relações sociais influenciam a autonomia dos alunos; 

5. Examinar o uso das novas tecnologias como um instrumento de 

operacionalização da AC.   

 

4.3.4 Metodologia 

4.3.4.1 Desenho do Estudo 

Este estudo teve como intenção realizar uma intervenção pedagógica ao nível 

da motivação, sendo o enfoque as interações entre os alunos. No sentido de 

melhorar as dinâmicas relacionais, foram utilizadas várias estratégias relativas 

aos princípios da AC. O suporte utilizado para avaliar a inclusão dos cinco 

princípios da AC nas aulas foi elaborado à luz da literatura (Dyson & Casey, 

2016). Estes dizem respeito à interdependência positiva (os alunos trabalham 

bem em grupo, são unidos e confiam uns nos outros para completarem a tarefa, 

dependendo assim uns dos outros), à responsabilidade individual (os alunos 

assumem responsabilidade na concretização da tarefa, aprendendo alguma 

coisa no processo, contribuindo todos para o sucesso do grupo), às interações 

face a face (os alunos sentem-se bem dentro do grupo, incentivam-se e 

encorajam-se uns aos outros com o intuito de o grupo alcançar os seus 

objetivos), às habilidades interpessoais e de pequenos grupos (está relacionado 

com as competências sociais, sendo que as tarefas desenvolvidas promovem a 

boa comunicação, a escuta e a partilha de opiniões e a tomada de decisões em 

conjunto) e à eficácia do grupo (necessidade de dar espaço aos alunos para 

refletirem e discutirem sobre o trabalho desenvolvido, bem como desenvolverem 

novas estratégias) (Dyson & Casey, 2016a). Ao longo da UD foram 

implementadas e delineadas várias estratégias com o objetivo de trabalhar os 

diferentes elementos da AC e, consequentemente melhorar as relações sociais. 
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Recorri também ao uso das novas tecnologias, nomeadamente ao telemóvel 

para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, funcionando como uma 

ferramenta de recolha de informações e gravação. Para além disso, os meus 

colegas realizaram observações com o intuito de monitorizar se as estratégias 

utlizadas para implementar os diferentes elementos da AC estavam a ter efeitos 

positivos no trabalho de grupo e, acima de tudo, se os alunos estavam a cooperar 

e a melhorar as suas interações. Estes registos possibilitaram-me informar as 

minhas práticas, o que permitiu realizar ajustes, caso fosse necessário, nas aulas 

seguintes.   

Neste estudo, foram utilizados para a análise de dados métodos mistos. Nesse 

sentido, foram recolhidos dados quantitativos através de questionários, que 

permitiram aferir as perceções que os alunos têm acerca das relações sociais, 

da competência e da autonomia. Para além disso, com o objetivo de realizar um 

estudo mais completo, também foram usadas técnicas qualitativas para observar 

e refletir sobre o contexto da prática e para analisar as entrevistas realizadas aos 

alunos no final da UD. De acordo com Paranhos et al. (2016, p. 389), a vantagem 

de integrar métodos quantitativos e qualitativos no mesmo estudo, consiste em 

retirar o melhor partido de cada um, contribuindo para a construção de um 

desenho de pesquisa mais robusto. 

 

4.3.4.2 Programa do Estudo 

Ao longo das aulas fui utilizando várias estratégias da AC com o intuito de 

promover os diferentes princípios da mesma (Tabela 1). Os meus colegas do NE 

foram essenciais para informar a minha prática. Através do registo das suas 

observações fui verificando o que era necessário ser trabalhado nas aulas 

seguintes.  

Tabela 1 - Princípios utilizados em cada aula, bem como as estratégias aplicadas e respetivos exercícios 

Aula Princípio Estratégia Exemplo 

1 e 2 
Responsabilidade 

Individual 
Round Robin 

 

Encontra o ritmo: A turma é dividida em 

grupos. É escolhido um aluno para 

iniciar o exercício. Este terá que utilizar 

as diferentes partes do corpo, 
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realizando movimentos com um ritmo à 

sua escolha. O aluno que se encontra do 

lado direito terá de repetir o 

movimento e acrescentar um novo. 
 

Habilidades 

interpessoais e de 

pequenos grupos 

 

 

Cumprimenta o colega: Os alunos 

caminham livremente pelo espaço ao 

ritmo da música (lento ou rápido) e 

quando passam uns pelos outros 

cumprimentam-se com um aperto de 

mão e posteriormente inventam outro 

cumprimento. 

Responsabilidade 

Individual 
Rally Robin 

 

Espelho: Os alunos juntam-se dois a dois 

colocando-se frente a frente. Ao som da 

música, um elemento da dupla toma o 

comando realizando movimentos que o 

colega tem de imitar  

Responsabilidade 

Individual 
Rally Robin 

 

Escreve o nome: Os alunos juntam-se a 

pares e têm de escrever o nome do 

colega utilizando os movimentos do 

corpo. Serão escolhidos alguns alunos 

para apresentarem a sua interpretação 

à turma. 

3 e 4 

Interdependência 

Positiva 

Numbered heads 

together perform 

 

Estátua: Os alunos deslocam-se ao som 

da música. Quando a música pára têm 

de congelar, assumindo a posição de 

estátua. O objetivo é que após 

experienciarem algumas posições de 

estátua, todos os alunos da turma 

consigam ligar as várias formas 

congeladas formando uma fotografia. 

Responsabilidade 

Individual 
Rally Robin 

 

Inventa: Os alunos juntam-se dois a 

dois. Cada dupla possuí um lenço, com 

o qual devem criar diferentes 

movimentos. A parte do corpo que 

comanda a ação é a que está em 

contacto com o lenço. O colega imita os 

movimentos. 
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Interdependência 

positiva, 

responsabilidade 

individual e interações 

face a face 

 

Score Group 

Colective 

 

Jogo das figuras: Os alunos dividem-se 

em equipas. Ao som da música, 

deslocam-se pelo espaço da aula. 

Quando a música parar, o “responsável” 

da equipa (escolhido previamente - 

obrigatório mudar sempre de 

responsável), vai buscar um papel que 

contém o nome de uma figura e tenta 

representá-la. Ganha o aluno que 

conseguir que os colegas adivinhem 

primeiro a figura, somando um ponto 

para a equipa.  

5 e 6 

Responsabilidade 

individual 
Rally Robin 

 

A sombra: Os alunos juntam-se a pares 

e caminham livremente pelo espaço ao 

ritmo da música, explorando diferentes 

direções, percursos e níveis. Um dos 

alunos é a sombra do outro, ou seja, 

tem de imitar tudo o que o colega faz. 

Habilidades 

interpessoais e de 

pequenos grupos 
 

 

Troca de olhares: Os alunos dançam 

livremente pelo espaço. Quando a 

música pára juntam-se com o colega 

com quem trocaram de olhares nesse 

momento e realizam queda sustentada 

um ao outro. 

 

Interdependência 
positiva, 

responsabilidade 
individual, 

interações face a face, 
habilidades 

interpessoais e de 
pequenos grupos 

 

Pair-check perform 

Coreografias: Os alunos juntam-se nas 

equipas pré-definidas e trabalham em 

conjunto para a construção da mesma.  

7 e 8 

 

Interdependência 
positiva, 

responsabilidade 
individual, 

interações face a face, 
habilidades 

interpessoais e de 
pequenos grupos 

 

Pair-check perform 

Coreografias: Os alunos juntam-se nas 

equipas pré-definidas e trabalham em 

conjunto para a construção da mesma.  
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9 e 10 

 

Interdependência 
positiva, 

responsabilidade 
individual, 

interações face a face, 
habilidades 

interpessoais e de 
pequenos grupos e 
eficácia do grupo 

 

Pair-check perform 

e Timed Round 

Robin 

 

Coreografias: Os alunos juntam-se nas 

equipas pré-definidas e trabalham em 

conjunto para a construção da mesma. 

No final o professor promove a reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido (Anexo 

6). 

 

4.3.4.3 Participantes e Contexto 

A amostra deste estudo é constituída por 14 alunos, 5 do sexo feminino e 9 do 

sexo masculino, provenientes da Escola Secundária Francisco de Holanda no 

ano letivo 2018/2019. O protocolo construído foi aplicado numa turma de 10º ano 

do curso de ciências socioeconómicas, numa unidade didática de Expressão 

Corporal e Aeróbica de seis aulas. O preenchimento do questionário foi realizado 

individualmente de forma voluntária e anónima, tendo sido dada a oportunidade 

de tirar dúvidas. Relativamente às entrevistas, foram realizadas a 6 alunos na 

última aula da UD.   

 

4.3.4.4 Validação da Implementação do modelo 

Observação das aulas 

Com o intuito de perceber se a implementação da AC estava a ser bem-

sucedida, obter informações acerca a minha prática e adquirir uma nova 

perspetiva sobre a análise do contexto de aula e das respetivas dinâmicas 

exercidas pelos grupos de trabalho, os meus colegas procederam à observação 

de quatro aulas da UD. Estes tiveram um papel fundamental, na medida em que 

para além dos registos realizados no decorrer das aulas, por vezes, também 

interagiam com os alunos compreendendo os comportamentos e atitudes 

adotadas dentro do grupo. Faziam-se acompanhar de uma tabela que analisava 

os cinco elementos da AC (Anexo 5), nomeadamente a interdependência 

positiva, a responsabilidade individual, as interações face a face, as habilidades 

interpessoais e de pequenos grupos e a eficácia do grupo. Esta tabela foi 

construída com base no capítulo 1 do livro Cooperative Learning in Physical 

Education and Physical Activity (Dyson & Casey, 2016). Na tabela assinalavam 
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com uma cruz se os diferentes princípios eram concretizados ou não e também 

realizavam comentários acerca de cada parâmetro observado. Considero que 

essas observações foram essenciais para melhorar a minha intervenção, dado 

que para além de informarem a minha ação, também continham sugestões sobre 

estratégias a adotar para implementar os princípios.  

 

4.3.4.5 Instrumentos e Procedimentos de recolha de dados 

Aplicação dos questionários 

A recolha de dados compreendeu o preenchimento de um questionário em duas 

fases distintas: antes do início da intervenção, na primeira aula de UD de 

Expressão Corporal e Aeróbica (15 de janeiro de 2019) e no final do processo, 

última aula da UD (29 de março de 2019) (Anexo 7). Este questionário resultou 

da adaptação do questionário sobre a motivação, baseado nos estudos de 

Goudas et al. (1994).  

O questionário continha questões relacionadas com as características a aferir, 

nomeadamente 6 questões sobre as relações sociais (e.g., “Vou dar-me bem 

com os meus colegas nas aulas de Expressão Corporal e Aeróbica.”), 5 questões 

relacionadas com a competência (e.g., “Penso que vou ser bastante bom/boa 

nas aulas de Expressão Corporal e Aeróbica.”) e 4 questões acerca da 

autonomia (e.g., “Vou expressar as minhas ideias e opiniões nas aulas de 

Expressão Corporal e Aeróbica.”).  

Antes da aplicação do questionário foi realizada uma breve explicação, tendo 

sido evidenciado que o mesmo só podia ser entregue após a conclusão de todas 

as perguntas. Para além disso, os alunos foram sensibilizados para serem 

honestos nas suas respostas. As respostas atribuídas eram efetuadas 

consoante o nível de concordância - 7 itens (escala de 1 a 7 em que o número 1 

corresponde a “nada verdadeiro”, o número 4 a “ligeiramente verdadeiro” e o 

número 7 corresponde a “muito verdadeiro”).  

Entrevistas  

No final da UD foi realizada, de forma individual, uma entrevista a 6 alunos (3 do 

sexo feminino e 3 do sexo masculino), sendo constituída por 5 questões (Anexo 
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8). As entrevistas assumiram um caráter semiestruturado e de resposta aberta, 

possibilitando a introdução de questões auxiliares quando necessário, no sentido 

de recolher uma informação mais precisa (Gratton & Jones, cit. por Mesquita et 

al., 2015). Estas tiveram o propósito de obter mais informações acerca das 

perceções dos alunos ao longo da lecionação da modalidade em questão. Para 

além disso, procurei incidir aqui na utilização das novas tecnologias e de que 

forma é que estas foram importantes para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem. Todas as entrevistas foram realizadas no auditório da escola e 

conduzidas por mim, pela PC e pelos meus colegas do NE. Estas ocorreram no 

ano letivo 2018/2019 e tiveram uma duração entre 1 e 2 minutos, com duração 

média de 2 minutos e 5 segundos. As entrevistas foram gravadas utilizando o 

gravador de um telemóvel e posteriormente foram transcritas para o computador. 

 

4.3.4.6 Tratamento e Análise de dados 

Procedimentos estatísticos 

Relativamente ao tratamento e análise dos dados obtidos nos questionários, 

numa primeira fase, estes foram analisados no excel (realização de 

comparações). Posteriormente, foram realizadas correlações através do 

programa informático SPSS. Foi utilizada estatística descritiva para analisar os 

dados, com o objetivo de efetuar a apresentação das médias e do desvio padrão. 

Com o intuito de verificar se existia correlação entre as diferentes variáveis em 

estudo, procedeu-se à correlação bivariada (dados quantitativos). Ainda que os 

dados apresentem uma distribuição normal (suposições de normalidade 

satisfeitas), o facto da escala dos mesmos ser ordinal impossibilita a utilização 

da Correlação de Pearson. Para tal recorri à Correlação de Spearman para aferir 

sobre a possível correlação das variáveis em estudo. 

Para efeitos da interpretação e análise dos resultados, assumiu-se que existiam 

diferenças significativas para valores de p iguais ou inferiores a 0,05.  

Entrevistas 

As entrevistas foram analisadas através da análise de conteúdo de índole 

indutivo. A abordagem indutiva-construtiva tem como ponto de partida os dados, 
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construindo a partir destes categorias, que por sua vez, formulam as teorias 

(Moraes, 1999). Assim, o seu objetivo não passa por generalizar ou testar 

hipóteses, mas sim construir uma compreensão acerca dos fenómenos 

investigados (Moraes, 1999). Ou seja, a análise indutiva tem como propósito 

chegar à teoria. Nesta abordagem as categorias são elaboradas ao longo do 

processo de análise. De acordo com Moraes (1999, p.11), “as categorias são 

resultantes de um processo de sistematização progressivo e analógico”. Elo e 

Kyngäs (cit. por Mesquita et al., 2015, p. 9) afirmam que a criação de categorias 

resulta da abstração do concreto, do empenho em encontrar núcleos de 

significado, “descortinando-se os critérios e as propriedades que sustentam a 

decisão de agregar ou separar os pedaços de texto”.  

Neste estudo, com o objetivo de assegurar a fiabilidade das informações 

(conteúdo semântico e respostas dos participantes) o discurso oral foi respeitado 

durante a transcrição das respostas. 

A Tabela 2 é referente às categorias e correspondentes subcategorias da 

perceção dos alunos acerca da sua experiência educativa na unidade de AC. 

Para a apresentação dos resultados foram selecionados alguns excertos das 

respostas dos alunos, com o intuito de informar as perspetivas dos participantes.  

Tabela 2 - Grelha de codificação referente à perceção dos alunos acerca da sua experiência educativa na 
unidade de AC 

1. Valor educativo da AC 

1.1 Desenvolvimento das relações sociais  

1.2 Desenvolvimento da responsabilidade  

2. Valor educativo das novas tecnologias 

2.1 Potencialidades da utilização das novas tecnologias no trabalho de grupo 

2.2 Recurso Positivo para as aulas de EF 

 

4.3.5 Apresentação e Discussão dos Resultados 

Após analisadas as informações recolhidas, demonstro de seguida os resultados 

obtidos e respetiva discussão. 
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4.3.5.1 Análise Quantitativa 

Tabela 3 - Médias e Desvio Padrão referentes às questões relacionadas com as relações sociais no início 
da UD 

Perguntas Média Desvio Padrão 

1. Vou dar-me bem com os meus colegas nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica.  

6,14 1,51 

2. Vou gostar de trabalhar com os meus colegas nas aulas 
de Expressão Corporal e Aeróbica. 

5,57 2,03 

3. Não existem assim tantos colegas que irei considerar 
próximos de mim nas aulas de Expressão Corporal e 
Aeróbica.  

2,50 1,79 

4. Os colegas que vão participar comigo nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica não parecem gostar lá 
muito de mim.  

2,00 1,71 

5. Existirão colegas que, nas aulas de Expressão Corporal e 
Aeróbica, irão ser bastante amigáveis comigo.  

6,00 1,30 

6. Durante as aulas de Expressão Corporal e Aeróbica, o 
meu grupo vai funcionar bem e trabalhar em equipa.  

6,21 1,31 

 Total 6,07* 1,61 

*para a realização da média total foi necessário converter os valores apresentados nas questões 3 e 4, 
dado que valores baixos (aspeto positivo nestas questões) influenciam o valor obtido. 

Tendo em conta os dados da Tabela 3, é possível observar que, de forma geral, 

os alunos apresentam um nível elevado de relações sociais, dado que as 

respostas se encontram entre os números 5 e 6 numa escala de 7 itens, sendo 

a média de respostas 6,07. Relativamente à primeira questão, os alunos 

assumem que irão ter um bom relacionamento no decorrer das aulas. Contudo, 

quando questionados sobre se irão gostar de trabalhar com os colegas, as 

respostas diminuíram em média quase 1 valor (mais concretamente 0,57) na 

escala de 1 a 7. Para além disso, o desvio padrão é mais alto (2,03) mostrando 

uma maior discordância entre as respostas. No que concerne à proximidade 

(questão 3), a média demonstrou que nem todos os alunos esperam ser 

próximos dos colegas. O mesmo se verifica em relação à afinidade (questão 4) 

onde nem todos os alunos esperam que os outros colegas gostem muito deles. 

A questão número 5 vai ao encontro das duas respostas anteriores, dado que 

nem todos os alunos consideram que os colegas serão amigáveis com eles. Por 

fim, no que diz respeito ao trabalho de grupo (questão 6), a tendência verificada 

na resposta vai de encontro à ideia que o grupo vai funcionar bem e trabalhar 

em equipa.  
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Tabela 4 - Médias e Desvio Padrão referentes às questões relacionadas com as relações sociais no final 
da UD 

Perguntas Média Desvio Padrão 

1. Dei-me bem com os meus colegas nas aulas de Expressão 
Corporal e Aeróbica. 

6,43 1,02 

2. Gostei realmente dos meus colegas que participaram comigo 
nas aulas de Expressão Corporal e Aeróbica. 

6,29 1,14 

3. Não existem assim tantos colegas que considerei próximos 
de mim nas aulas de Expressão Corporal e Aeróbica. 

2,57 2,14 

4. Os colegas que participaram comigo nas aulas de Expressão 
Corporal e Aeróbica não parecem gostar lá muito de mim. 

2,79 2,46 

5. Existiram colegas que, nas aulas de Expressão Corporal e 
Aeróbica, foram bastante amigáveis comigo. 

6,50 0,85 

6. Durante as aulas de Expressão Corporal e Aeróbica, o meu 
grupo funcionou bem e trabalhou em equipa. 

6,14 1,10 

 Total 6,45* 1,45 

*para a realização da média total foi necessário converter os valores apresentados nas questões 3 e 4, 

dado que valores baixos (aspeto positivo nestas questões) influenciam o valor obtido.  

Tendo por base os valores da Tabela 4, podemos verificar que, de modo geral, 

os valores sofreram um ligeiro aumento quando comparados com os resultados 

obtidos na Tabela 3, tendo a média das respostas aumentado para 6,45 numa 

escala de 7 itens (aumentou 0,38 valores). Relativamente à primeira questão, os 

alunos consideram que tiveram um bom relacionamento com os colegas, 

existindo uma melhoria de 0,29 valores. Quando questionados sobre se 

gostaram de trabalhar com os colegas, de forma geral, responderam 

positivamente a esta questão, obtendo um aumento de 0,72 valores. No que 

concerne à proximidade (questão 3) e afinidade (questão 4), os resultados 

evidenciados não foram de encontro às expectativas iniciais dos alunos, uma vez 

que as médias subiram ligeiramente quando comparadas com as da Tabela 3. 

No entanto, em ambas as perguntas o desvio padrão rondou os 2 valores (2,14 

e 2,46) mostrando uma maior discordância entre as respostas dadas. Os alunos 

consideram que ao longo das aulas os colegas foram amigáveis (questão 5), 

tendo sofrido um aumento de 0,50 valores, correspondendo assim a uma média 

de 6,50 na escala de 1 a 7 itens.  Por fim, no que diz respeito ao trabalho de 

grupo (questão 6), as respostas vão de encontro à ideia de que o grupo 
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funcionou bem e trabalhou em equipa, no entanto, constata-se que as médias, 

quando comparadas com as da Tabela 3, diminuíram ligeiramente (0,07).  

 

Tabela 5 - Médias e Desvio Padrão referentes às questões relacionadas com a competência no início da 
UD 

Perguntas Média Desvio Padrão 

1. Penso que vou ser bastante bom/boa nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica. 

3,36 1,91 

2. Tenho bastantes capacidades para Expressão Corporal e 
Aeróbica. 

2,64 1,45 

3. Sinto-mo competente para as aulas de Expressão 
Corporal e Aeróbica. 

3,43 1,79 

4. Sei que vou ficar satisfeito/a com a minha performance em 
Expressão Corporal e Aeróbica. 

3,50 1,51 

5. O meu desempenho em Expressão Corporal e Aeróbica 
vai ser mau. 

3,93 2,27 

 Total 3,77* 1,78 

*para a realização da média total foi necessário converter o valor apresentado na questão 5, dado que 

valores baixos (aspeto positivo nesta questão) influenciam o valor obtido. 

De acordo com a Tabela 5, é possível observar que, de forma geral, os alunos 

apresentam um nível baixo de competência, dado que as respostas se 

encontram entre os números 2 e 3 numa escala de 7 itens, sendo a média das 

respostas 3,77. Relativamente à primeira questão, os alunos assumem que terão 

dificuldades nas aulas de Expressão Corporal e Aeróbica, apresentando uma 

média de respostas de 3 valores (mais concretamente 3,36) na escala de 1 a 7. 

A resposta à questão dois corrobora os valores obtidos na questão anterior, uma 

vez que a tendência verificada na resposta vai de encontro da noção de que os 

alunos têm poucas capacidades para a modalidade em questão. No que 

concerne à competência (questão 3), a média revelou que nem todos os alunos 

esperam ser competentes, na medida em que a média é de 3,43 valores na 

escala de 7 itens. Para além disso, a maioria dos alunos acredita que não vai 

ficar satisfeito com a sua performance durante as aulas (questão 4) e que o seu 

desempenho vai ser mau (questão 5), uma vez que a média apresentada nas 

duas perguntas é de 3,50 e 3,93 respetivamente. No entanto, na questão 5, 

referente ao desempenho, o desvio padrão é maior relativamente às restantes 
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perguntas (sendo 2,27), apresentando uma maior discordância entre as 

respostas dos alunos. 

 

Tabela 6 - Médias e Desvio Padrão referentes às questões relacionadas com a competência no final da 
UD 

Perguntas Média Desvio Padrão 

1. Penso que fui bastante bom/boa nas aulas de Expressão 
Corporal e Aeróbica. 

4,14 1,17 

2. Tenho bastantes capacidades para Expressão Corporal e 
Aeróbica. 

3,57 1,02 

3. Senti-me competente nas aulas de Expressão Corporal e 
Aeróbica. 

4,14 1,29 

4. Estou satisfeito/a com a minha performance em Expressão 
Corporal e Aeróbica. 

4,00 1,41 

5. O meu desempenho em Expressão Corporal e Aeróbica 
foi mau. 

3,21 1,42 

 Total 4,21*  1,26 

*para a realização da média total foi necessário converter o valor apresentado na questão 5, dado que 

valores baixos (aspeto positivo nesta questão) influenciam o valor obtido. 

Tendo por base os valores da Tabela 6, podemos verificar que, de modo geral, 

os valores sofreram um ligeiro aumento quando comparados com os resultados 

obtidos na Tabela 5, tendo a média das respostas aumentado para 4,21 numa 

escala de 7 itens (aumentou 0,44 valores). No que concerne à primeira questão, 

os alunos consideram que tiveram algum sucesso nas aulas de Expressão 

Corporal e Aeróbica, apresentando uma média de respostas de 4 valores (mais 

concretamente 4,14) na escala de 1 a 7, verificando-se uma melhoria de 0,78 

valores. Para além disso, também se percecionam competentes (questão 3), 

observando-se uma média de respostas de 4,14 (aumento de 0,71). Todavia, 

quando questionados sobre as suas capacidades (questão 2), assumem que 

estas são diminutas na modalidade em questão, apresentando uma média de 

respostas de 3,57 valores. Relativamente à performance (questão 4), os alunos 

mostraram-se satisfeitos (4,00 valores na escala de 1 a 7). Por fim, as respostas 

evidenciadas na questão 5 foram ao encontro das alcançadas na questão 

anterior, uma vez que os alunos consideram que tiveram um bom desempenho 

durante as aulas.  
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Tabela 7 - Médias e Desvio Padrão referentes às questões relacionadas com a autonomia no início da UD 

Perguntas Média Desvio Padrão 

1. Vou expressar as minhas ideias e opiniões nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica. 

3,79 1,97 

2. Vou contribuir para decidir o que fazer nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica. 

3,14 1,75 

3. As minhas ideias e opiniões vão ser tidas em consideração 
nas aulas de Expressão Corporal e Aeróbica. 

4,21 2,01 

4. Vou guardar as minhas ideias e opiniões para mim nas 
aulas de Expressão Corporal e Aeróbica. 

2,79 1,58 

 Total 4,48* 1,83 

*para a realização da média total foi necessário converter o valor apresentado na questão 4, dado que 
valores baixos (aspeto positivo nesta questão) influenciam o valor obtido. 

Analisando a Tabela 7, é possível verificar que, de forma geral, os alunos 

apresentam um nível baixo de autonomia, uma vez que as respostas dadas se 

encontram entre os números 3 e 4 numa escala de 7 itens, sendo a média das 

respostas 4,48. No que diz respeito à primeira questão, os alunos assumem que 

terão dificuldades em expressar as suas ideias e opiniões, apresentando uma 

média de respostas de 3 valores (mais concretamente 3,79) na escala de 1 a 7. 

No que concerne à questão dois, os alunos assumem que terão um reduzido 

contributo no que respeita à tomada de decisão (3,14 valores). No entanto, 

consideram que as suas ideias serão tidas em consideração (questão3), 

mostrando uma média de 4,21 valores na escala de 1 a 7. Porém, esta questão 

apresentou uma maior discordância por parte dos alunos, uma vez que o seu 

desvio padrão é maior. Apesar de no geral os alunos não se sentirem 

autónomos, a maioria concordou que não iria guardar as suas opiniões para si, 

o que contradiz a resposta obtida na questão 1.    

 

Tabela 8 - Médias e Desvio Padrão referentes às questões relacionadas com a autonomia no final da UD 

Perguntas Média Desvio Padrão 

Pude expressar as minhas ideias e opiniões nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica. 

4,79 2,36 

Deixaram-me contribuir para decidir o que fazer nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica. 

4,93 2,16 

As minhas ideias e opiniões foram tidas em consideração nas 
aulas de Expressão Corporal e Aeróbica. 

4,57 1,99 
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Guardei as minhas ideias e opiniões para mim nas aulas de 
Expressão Corporal e Aeróbica. 

3,29 1,90 

 Total 4,90* 2,10 

*para a realização da média total foi necessário converter o valor apresentado na questão 4, dado que 
valores baixos (aspeto positivo nesta questão) influenciam o valor obtido. 

Tendo por base os valores da Tabela 8, podemos verificar que, de modo geral, 

os valores sofreram um ligeiro aumento, tendo a média das respostas 

aumentado para 4,90 numa escala de 7 itens (aumentou 0,42 valores). 

Relativamente à primeira questão, os alunos sentiram que puderam expressar 

as suas opiniões, apresentando uma média de respostas de 4 valores (mais 

concretamente 4,79) na escala de 1 a 7, verificando-se uma melhoria de 1 valor. 

Além disso, também consideram que assumiram um papel relevante na tomada 

de decisão (questão 2), constatando-se uma melhoria de 1,79 valores em 

relação ao início da UD. No que diz respeito à questão 3, os alunos admitem que 

as suas opiniões foram levadas em consideração, observando-se uma média de 

respostas de 4, 57 na escala de 1 a 7 itens. Por fim, quando comparados os 

dados obtidos na Tabela 7 com os da Tabela 8, podemos verificar que os 

resultados não foram de encontro às expectativas iniciais, uma vez que os alunos 

guardaram mais ideias e opiniões para eles do que o que estavam a prever.    

 

Como podemos observar na Tabela 9, não existem valores significativos entre 

as relações sociais e a autonomia e as relações sociais e a competência, uma 

vez que o valor de p não é igual ou inferior a 0,05. Podemos assim verificar que 

as correlações existentes entre as relações sociais e as restantes variáveis em 

estudo (autonomia e competência) são fracas. Os dados obtidos vão de encontro 

Tabela 9 - Correlações entre as relações sociais, a autonomia e a competência 

 

Anexo 1 - Manual de Equipa de Ginástica AcrobáticaTabela 10 - Correlações entre as 

relações sociais, a autonomia e a competência 
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ao estudo realizado por de Almeida et al. (2009), dado que este não encontrou 

correlações significativas entre a aceitação social e a competência escolar, 

verificando uma correlação negativa e fraca entre as variáveis (p.83). De acordo 

com Guimarães (cit. por Berbel, 2011), a autonomia está relacionada com a 

necessidade de um indivíduo realizar uma atividade por vontade própria, porque 

o deseja e não por ser obrigado por forças externas. Face a esta conceção, faz 

sentido não existirem correlações significativas entre as relações sociais e a 

autonomia, caso contrário os alunos percecionar-se-iam como “marionetas, 

apresentado sentimentos negativos por serem extremamente guiados” (Berbel, 

2011, p.27). Por outro lado, podemos verificar que existe uma correlação ligeira 

a substancial entre a competência e a autonomia, sendo o valor de p significativo 

(0,020). Ou seja, os alunos mais competentes percecionam-se como mais 

autónomos e vice-versa. Por norma, os indivíduos que se percecionam 

competentes num determinado domínio (motor, cognitivo e/ou sócio afetivo) 

demonstram prazer no processo de aprendizagem, trabalham afincadamente e 

persistem perante as dificuldades, resolvem problemas de forma autónoma e 

exibem sentimentos de confiança (Redonda, 2006). Para que um aluno se sinta 

motivado é necessário que a sua perceção de competência seja acompanhada 

por uma perceção de autonomia, isto é, “a situação não deve sufocar o senso de 

liberdade individual”, como também o aluno necessita de se sentir responsável 

por um desempenho competente (Guimarães & Boruchovitch, 2004, p. 146).     

 

4.3.5.2. Análise Qualitativa 

1. Valor educativo da AC  

1.1 Desenvolvimento das relações sociais  

A AC é promotora de interações sociais, na medida em que os alunos são 

incentivados a trabalhar em grupo, contribuindo todos para o mesmo propósito 

e, para além disso, possibilita a criação de relações, uma vez que os alunos são 

estimulados a comunicar e a ouvir a opinião uns dos outros, a encorajar e 

incentivar o sucesso dos colegas e a resolver conflitos. As respostas dos alunos 

sublinham a importância do trabalho de grupo.  
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“A expressão corporal não é uma disciplina que eu goste muito, mas é sempre bom trabalhar em 

grupo, principalmente nesta turma, visto que não nos conhecemos há tanto tempo. Assim, 

ficamos a conhecer mais um bocado os nossos colegas.” 

“Foi porque aprendemos a estar em equipa, aprendemos a fazermos uma coreografia de 

expressão corporal para termos uma melhor nota. Acho que a comunicação entre a turma 

melhorou e fez com que a turma se una mais.” 

“Acho que sim, acho que serviu para desenvolver mais a nossa criatividade e os nossos 

movimentos e estarmos mais à-vontade com as pessoas à nossa volta.” 

 

1.2  Desenvolvimento da responsabilidade  

As respostas dos alunos sublinham o valor educativo da AC na sua formação, 

numa perspetiva que acentua a responsabilidade.  

“Claro que foi positivo porque aprendemos sempre a fazer algo novo e temos sempre mais 

responsabilidade porque sabemos que é algo que temos de ser nós a apresentar à turma e acho 

que é muito benéfico na nossa aprendizagem porque temos de ser nós a fazer, não é só mandar 

nós fazermos algo, mas nós temos também de nos empenhar na aula.” 

“Claro. Como eu já disse, ao participarmos conseguimos ver o que está por trás dos bastidores 

por assim dizer, o que temos de fazer para chegar a um resultado final e que não é tudo feito 

sem trabalho. Na primeira aula não estava à espera que as restantes aulas fossem assim, foi 

melhor do que estava à espera.” 

 

2. Valor educativo das novas tecnologias  

 

2.1 Potencialidades da utilização das novas tecnologias no trabalho 

de grupo 

 
As respostas dos alunos evidenciam o valor educativo das novas tecnologias e 

as vantagens da sua utilização. 

 
“Claro porque ao usarmos o telemóvel temos acesso a muita mais informação do que fosse só 

por nós. Fizemos gravações para mais tarde conseguirmos ver o que temos de melhorar.” 

“Sim, muito, muito sim, por exemplo, para nós nos conseguirmos orientar nos tempos, para 

sabermos os tempos que tínhamos de fazer e assim. O uso do telemóvel ajudou muito (gravar) 

para nós no fundo sabermos o que temos de fazer e é uma forma no caso de nos esquecermos 

de conseguir ver o que fazemos. É muito útil.” 
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“Sim, acho que só nos trouxe vantagens. Acho que nós próprios pudemos fazer pesquisa sobre 

outras coreografias para podermos usar outros passos na nossa própria coreografia, podemos 

também gravar as nossas aulas para depois treinarmos em casa, escolher a música por 

exemplo.”   

2.2  Recurso Positivo para as aulas de EF 

O recurso a estratégias pedagógicas que apelem ao dinamismo, à autonomia, à 

perceção do erro no seio da sala de aula, são uma mais valia para os alunos, 

uma vez que promove um maior envolvimento da sua parte.  

“Sim, se for feito de forma responsável eu acho que só traz melhorias.” 

“Sim, acho que em todas as modalidades, mesmo para nós próprios para gravarmos e vermos o 

que estamos a fazer mal porque muitas vezes nós não conseguimos perceber o que estamos a 

errar mesmo que tenhamos outras pessoas de fora a dizer-nos que estás a fazer isto e isto mal, 

às vezes nós próprios vermos o que nós estamos a fazer de errado se calhar é melhor.” 

 

4.3.6 Conclusões 

A elaboração deste estudo permitiu que fossem retiradas as seguintes 

conclusões:  

- Observaram-se ligeiras melhorias na forma como os alunos se percecionam 

nos parâmetros relativos às relações sociais, à competência e à autonomia; 

- O trabalho colaborativo influenciou de forma positiva o desenvolvimento das 

relações sociais; 

- Não se verificou qualquer relação entre as relações sociais e a competência; 

- Não se verificou qualquer relação entre as relações sociais e a autonomia; 

- Verificou-se que existe uma correlação significativa entre a competência e a 

autonomia; 

- Demonstrou-se que o uso das novas tecnologias é um instrumento de 

operacionalização da AC.   

Este estudo permitiu-me refletir acerca da motivação e respetivos constructos da 

teoria da autodeterminação, nomeadamente as relações sociais evidenciadas na 

minha turma e perceber se estas tinham influência na competência e na 
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autonomia dos alunos. Permitiu-me, também, implementar um modelo 

pedagógico (AC), bem como aprofundar o meu conhecimento acerca dos seus 

princípios e estratégias. A minha turma, apesar de ter um reduzido número de 

alunos, continha alguns elementos um pouco perturbadores que contribuíam 

para que nem todos os alunos se sentissem à-vontade. Apesar de o estudo não 

ter revelado resultados significativos, ajudou-me a saber lidar melhor com os 

meus alunos e a entender o porquê de alguns elementos não se relacionarem 

entre si. Tentei, ao logo das aulas, melhorar as relações existentes entre os 

diferentes elementos da turma e, considero que o trabalho em grupo possibilitou 

o desenvolvimento de relações positivas.  

Considero que este estudo teve algumas limitações, tais como o número 

reduzido da amostra, o número de aulas em que foram implementadas as 

estratégias para atingir os princípios da AC e o facto dos questionários terem 

sido aplicados apenas no segundo período e contemplarem poucas questões. 

Para investigações futuras penso que seria importante ter em consideração as 

limitações já apontadas aumentando para isso o número de participantes no 

estudo, bem como o tempo de intervenção. A meu ver, também seria relevante 

abordar este assunto de outra perspetiva. Isto é, uma vez que este estudo 

abrange uma faixa etária em que nos confrontamos com algumas diferenças 

significativas relativas ao nível da maturidade e do desenvolvimento neuro 

cognitivo, quando comparadas entre o sexo masculino e o sexo feminino, seria 

interessante ver de que forma estas diferenças teriam impacto nas variáveis já 

avaliadas. Outra sugestão que poderia fazer sentido seria ter em consideração 

o rendimento escolar, para tentar perceber até que ponto a aplicação de 

estratégias positivas para o desenvolvimento de relações sociais, autonomia e 

competência seria uma mais valia e poderia ajudar num aspeto tão importante, 

tanto a nível escolar, como a nível desportivo que é a obtenção de bons 

resultados. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

Após o término deste longo percurso (EP), é com agrado que afirmo que esta 

experiência se revelou muito recompensadora, contribuindo para dar início à 

construção da minha identidade profissional. Nesse sentido, importa realizar 

uma retrospetiva acerca desta experiência, dado que este foi um ano muito rico 

que me permitiu crescer, uma vez que vivi em permanente aprendizagem. Foi 

também um ano muito cansativo em que dei tudo de mim, mas ao mesmo tempo 

bastante gratificante. 

Apesar do receio inicial (antes do início do ano), da motivação e da alegria em 

viver todos os momentos inerentes ao estágio e de algumas frustrações que são 

inevitáveis, mas fundamentais para se poder crescer e evoluir, sinto que todas 

as expectativas que depositei para este ano foram correspondidas e, em certos 

pontos ultrapassadas, nomeadamente no que diz respeito à participação na 

escola e à relação com a comunidade. Este ano permitiu-me comprovar e 

aumentar o meu gosto por esta área. O gosto pelo ensino, a vontade de aprender 

e a procura pelo aperfeiçoamento, foram alguns dos aspetos que me 

possibilitaram superar este desafio com sucesso. 

O EP facilitou o contacto com a realidade do ensino, proporcionando-me 

momentos inesquecíveis. Tive a oportunidade de experienciar lecionar a 

diferentes anos de escolaridade – turma residente e turma partilhada – o que me     

permitiu lidar com diferentes idades, pensamentos, comportamentos, formas de 

aprender, estar e de comunicar, robustecendo a minha atuação enquanto 

professora. Para além de ter tido a possibilidade de privar com estes jovens, 

partilhar conhecimentos e valores e incutir-lhes responsabilidade, tornando-os 

mais autónomos no processo de aprendizagem, com eles também aprendi a 

liderar, a superar as minhas dificuldades e a ser mais confiante. Ao longo do EP, 

verifiquei que o papel do professor vai muito além de lecionar, partilhar 

conhecimentos e realizar planos de aula. O professor assume um conjunto de 

funções – participar nas várias reuniões, elaborar um plano de atividades, 

fazendo parte da organização e da dinamização das atividades da escola, 

interagir com a comunidade escolar e ainda pode ter a seu cargo uma direção 
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de turma – contribuindo de várias formas para o desenvolvimento do aluno e 

para o funcionamento da escola. Todas as vivências com os alunos, com o NE, 

a PC e o PO, com o grupo de EF e com a restante comunidade escolar permitiu-

me adquirir saberes e competências inerentes a esta profissão.  

Este ano não foi uma experiência solitária e, por isso, considero relevante 

destacar o impacto do NE neste processo. Tive a sorte de ficar num NE com 

pessoas fantásticas, sempre prontas a apoiar, motivadas, companheiras, 

criativas, determinadas, comprometidas, resilientes, compreensivas, sempre 

predispostas a partilhar o seu conhecimento e, sobretudo, amigas. A verdade é 

que funcionávamos como uma equipa e penso que esse foi o segredo para o 

nosso sucesso. Importa também mencionar o contributo e a importância que a 

PC e o PO tiveram na minha aprendizagem. Através da sua experiência 

acompanharam-me com o intuito de me tornar numa melhor profissional, tendo 

estimulando sempre a necessidade da reflexão e da utilização da crítica 

construtiva. 

Face à realidade escolar e à falta de motivação de alguns alunos para a prática 

de atividade física e, consequentemente, para as aulas de EF – principalmente 

os alunos do secundário –, durante o EP, apercebi-me da importância de ser 

inovadora. Assim, na minha prática, a utilização do MED e da AC, foram 

essenciais para modificar a visão e o interesse dos alunos perante a EF. Através 

da implementação destes modelos, foi possível reconhecer as suas vantagens, 

bem como os benefícios de inovar, proporcionando aos meus alunos 

aprendizagens mais autênticas e, acima de tudo, incutindo um maior gosto pela 

prática de atividade física. 

No que concerne às perspetivas para o futuro, apesar de muito incerto face à 

realidade que a sociedade enfrenta, vou procurar colocar-me a par das novas 

conceções e irei acompanhar a evolução da nossa área, no sentido de manter 

uma constante atualização dos conhecimentos. Neste momento, estou um 

pouco apreensiva quanto ao meu futuro profissional nesta área - professora de 

EF -, todavia, o gosto pelo ensino persistirá e, sem dúvida, que, se surgir a 

oportunidade de exercer, vou querer aproveitá-la. 
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Apesar de ter consciência das dificuldades que irei enfrentar, não perco a 

esperança e sinto-me motivada, porque existem palavras que me fazem querer 

lutar por aquilo que gosto e que fazem com que acredite nas minhas 

competências, tais como as que evidencio na imagem que se segue (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Opinião dos alunos 
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