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Resumo  
 

Este relatório é referente ao Estágio Profissional, ao qual está inserido no 2º ano 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. Este ano é o 

culminar dos anos de percurso académico, podendo assim aplicar os conhecimentos 

adquiridos e a formação inicial, pré-profissional. No entanto, este documento relata 

todo as vivências e a constante evolução ao longo do decorrer do ano letivo do 

professor em questão. Podendo assim observar todo o processo aplicado à turma de 

qual ficou responsável, desde o planeamento, à realização e consequente avaliação. 

Pode-se evidenciar que o relatório encontra-se dividido em cinco capítulos. O 

primeiro é referente à “Introdução”, que promove todo o propósito e objetivo deste 

documento. O segundo, sendo o “Enquadramento Biográfico”, destaca e descreve 

todo o percurso e as influências que originaram a decisão de ser professor, todas as 

expetativas criadas e o valor do estágio. Em seguida refere-se ao “Enquadramento 

da Prática Profissional”, descrevendo o decorrer do estágio profissional a nível 

institucional, evidenciando ainda o contexto onde o mesmo decorreu. O quarto, 

“Realização da Prática Profissional”, refere-se às 3 áreas de desempenho do 

professor, todo o processo de antecipação escolar, a sua aplicação e consequente 

avaliação. A participação para com a comunidade escolar e por último consta, o 

Estudo de Investigação-ação, referente ao tema “A Educação Física no Séc. XXI, O 

uso do telemóvel como impulsionador da motivação dos alunos” ao qual faz parte do 

Desenvolvimento Profissional. O último capítulo, prescreve a “Conclusão e 

Perspetivas Futuras” que realça e todo o balanço no final do estágio, as perspetivas 

criadas e os desejos de entrar na vida profissional. A riqueza do ano estágio permite 

retratar inúmeras vivencias e experiências, enriquecendo o desenvolvimento do 

professor. Para além disto é uma forma de criar uma espécie de ponte entre a teoria 

e a prática, para que não seja um choque quando ingressar a carreira de professor. 

É o começo de uma nova caminhada, podendo marcar o mundo do ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO-

APRENDIZAGEM, APRENDIZAGEM COOPERATIVA, MODELO DE EDUCAÇÃO 

DESPORTIVA (MED).  
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Abstract  

 
  This report refers to the Professional Internship, which is inserted into the 

2nd year of Learning of the 2nd year of the Master's Degree of Physical Education 

Teaching in Basic Education and High School in the College of Sport of the 

University of Porto. This year is the culmination of the years of academic path, 

now being able to apply the acquired knowledge and the initial formation, pre-

professional. However, this document reports all the experiences and the constant 

evolution over school year of the teacher in question. Being able to observe all the 

process applied to the class of which I was responsible for, from the planning, to 

the realization e consequent evaluation. It is noted that the report is divided in five 

chapters. The first one refers to the "Introduction", which promotes all the purpose 

and objetive of this document. The second one, being the "Biographical Framing", 

highlights and describes all the journey and the influences that originated the 

decision of being a teacher, all the created expectations and the value of the 

internship. Next, we have "Framing of the Professional Practice", describing what 

went on in the professional internship at a institutional level, highlighting the 

context of where it happened. The fourth one, "Realization of the Professional 

Practice", refers to the 3 areas of performance of the teacher, all the process of 

school anticipation, its application and consequent evaluation. The participation 

with the school community e lastly, the Study of Action-Research, refering to the 

theme "Physical Education on 21st Century, The use of cellphones as a booster 

of motivation for the students" which is a part of the Professional Development. 

The last chapter, makes the "Conclusion and Future Perspectives", it highlights 

the final thoughts at the end of the internship, the created perception and the 

desires to enter the professional life. The richness of the internship allows to 

portray countless experiences, developing me as a teacher. Besides that, it is a 

way of creating a sort of bridge between theory and practice, so it isn't a shock 

when I make my way into a teaching career. It is the beggining of a new path, 

being able to leave a mark in the teaching world. 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING-LEARNING, COOPERATIVE LEARNING, SPORTS EDUCATION 

MODEL (SEM). 
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1. Introdução  

O documento aqui retratado trata-se de um Relatório Final de Estágio, este 

realizou-se no âmbito da unidade curricular do Estágio Profissional (EP) do 2.º 

ciclo de estudos em ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e 

Secundário. Trata-se de uma parte fundamental do ano em questão, retratando 

todo o trajeto e trabalho desenvolvido sobre o mesmo, sendo este um 

testemunho feito na primeira pessoa. Descrevendo as dificuldades sentidas, as 

aprendizagens adquiridas e as potencializações das lacunas e pontos fortes do 

ET. Bem como a prática, este processo de sensibilização e descrição, faz a 

ponte desde o 1º dia ao último do EP, sendo um momento de reflexão. 

Este EP, decorreu na Escola Secundária Francisco de Holanda em Guimarães, 

numa Escola Cooperante (EC), juntamente com o Núcleo de Estágio (NE) 

constituído por mais 3 pessoas, onde também fazem parte da Prática 

Supervisionada (PS) a Professora Cooperante (PC) e o Professor Orientador 

(PO). De todos os elementos, estes constituem o elemento de ligação entre a 

teoria e a prática, sensibilizando cada momento vivido tendo em vista o 

desenvolvimento do ET. 

Este ano promove o desenvolvimento e aplicação das noções adquiridas 

anteriormente, sendo assim um dos momentos mais importantes na formação 

de um professor. Proporcionada pela instituição envolvente, a Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Segundo Pimenta e Lima (2008) 

profissão aprende-se ‘na prática’, que certos professores e por vezes as 

disciplinas são por demais ‘teóricos’. Que ‘na prática a teoria é outra’. A 

realidade é que existe uma diferença enorme entre a teoria e a prática. Desta 

forma o EP, promove a interação com a realidade, permitindo também o primeiro 

contacto com os alunos, potencializando o nosso leque de formação académica 

para responder às necessidades de cada aluno, bem como nos preparar para 

os diferentes comportamentos dos mesmos. 

O facto de ter tido oportunidade de estar com alunos de diferentes faixas etárias 

(6º e 11º ano), tornou ainda mais rico este ano de Estágio, para além disso 

acompanhei a Diretoria de Turma da minha PC e estive ao encargo de 

organização de atividades para todos os alunos durante todo o ano. 
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Este documento encontra-se assim partes, refletindo assim a minha prática. A 

primeira parte é referente à “Introdução” onde se encontra o propósito da 

elaboração deste documento, de seguida é o “Enquadramento Pessoal” onde se 

encontra toda minha vida até ao dia de hoje, os fatores que influenciaram a minha 

decisão pela docência. Bem como as minhas expetativas e o primeiro confronto 

com a realidade. 

De seguida segue-se o “Enquadramento da Prática Profissional”, que retrata a 

instituição onde estou inserido, toda cultura, regras, práticas, e todo o seu 

funcionamento. Encontram-se referenciados todos os intervenientes neste ano 

letivo, desde os PC e PO, o meu NE e as duas turmas que fizeram parte do 

mesmo, a residente e a partilhada. Por consequente vem a área 4 onde estão 

englobadas as áreas 1,2 e 3, “Organização e Gestão de Ensino e da 

Aprendizagem”, “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” e 

“Desenvolvimento Profissional” respetivamente. Esta parte é o núcleo deste 

documento, espelhando toda a minha prática, as minhas dificuldades, as minhas 

vivências bem como a minha prestação e crescimento ao logo do ano letivo. 

Quais as conceções por mim utilizadas, desde os planeamentos elaborados para 

todo o ano, as avaliações e os modelos. Na área 2 promovo o trabalho 

desenvolvido extra lecionação, onde faço referência às atividades e elaboradas 

por mim e pelo restante NE, com o objetivo de promover e proporcionar 

atividades para os alunos. Para além de ser professor existe a relação com toda 

a comunidade. Por último a área 3 é referente ao trabalho de investigação, onde 

se encontra uma parte que me marcou muito, que foi a influência da 

Aprendizagem Cooperativa (AC) no desenvolvimento das dificuldades 

apresentadas pelos meus alunos, onde promovo as estratégias elaboradas e os 

resultados adquiridos. 

PLor último, a parte final é referente às “Conclusões e Perspetivas Futuras”, 

realizando um olhar sobre o EP, bem como as minhas aprendizagens e vontade 

de ingressar no campo docente o mais rápido possível.  

O ano neste documento retratado foi uma montanha russa, começando com 

dificuldades e dúvidas acabei com o sentimento de realização e de ter alcançado 

o sucesso. A vida é mais bonita se a encararmos de frente.
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2. Enquadramento Biográfico  

2.1 Um passado recente até ao presente  

Como refere Prado (2007), a formação do professor inicia-se pelo processo de 

escolha de ser docente. No desenvolvimento profissional, o docente agrega uma 

gama de expectativas, perspetivas e valores que auxiliam na definição de sua 

identidade profissional. 

Desta forma neste enquadramento pessoal, pretendo dar realce à minha pessoa, 

à minha forma de ser, os motivos que me colocaram neste rumo e todas as 

minhas vivências que tornam a pessoa que sou hoje enquanto EE. 

Para conseguirmos falar de nós mesmos, é preciso saber parar e realmente 

entrar no verdadeiro EU.  

O meu nome é José Diogo Lopes Monteiro, sou natural de Felgueiras e nasci a 

7 de fevereiro de 1995, tendo completado há dias atrás o meu 24º aniversário. 

Apesar de ter nascido na cidade Berço, Guimarães, foi sempre na cidade de 

Felgueiras que residi. Considero-me uma pessoa simpática, divertida, esforçada, 

dedicada e motivada. Tenho uma personalidade com traços muito fortes, 

reservada, com pouco à vontade com o desconhecido, mas sempre de braços 

abertos para o conhecimento.  

O conhecimento deve ser uma das coisas que deve estar sempre presente na 

nossa vida, nunca nos privando de querer sempre mais. Segundo Correia (2005), 

o processo de aprender é cheio de idas e vindas, envolvendo tentativas, 

hipóteses e levantamento de suposições. Procuro sempre dar o melhor de mim, 

assim como Abrecht (1994) diz, o erro amplia o campo da pluralidade, já que há 

várias maneiras de errar, há também várias maneiras de aprender.   Desta forma 

o erro faz parte da nossa vida, e foi desta forma que eu olhei para todos estes 

anos passados, contornando todos os obstáculos e problemas que iam 

aparecendo, abrindo sempre a porta ao desconhecido, ao conhecimento e à 

aprendizagem. Acho que o que nos faz crescer é a forma como se olha para 

esses, porque se estivermos sempre certos, o que vamos conseguir encontrar 

em toda a nossa vida é o caminho mais fácil.  

O meu crescimento pessoal e o facto de ver as coisas desta forma deve-se ao 

facto de não ter nascido nem crescido em ‘berço de ouro’ e ter as coisas ‘de mão 
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beijada’. Até hoje sempre tive de lutar para conseguir alcançar todos os meus 

objetivos. Desde os meus 15 anos que as “férias de Verão” são passadas a 

trabalhar para ajudar os meus pais que sempre me proporcionaram o melhor 

para que eu hoje conseguisse chegar até aqui. Sempre dei valor ao que custa 

trabalhar e construir as nossas ações às quais damos verdadeiramente valor, e 

hoje sinto-me orgulhoso ao conquistar novas vitórias. O sentimento que sinto 

quando consigo obter algo que ambiciono, que quero muito e que sei que foi 

graças à minha vontade, esforço, suor é muito gratificante. Sempre me 

ensinaram que nada é conseguido sem luta, para conseguir cumprir sonhos é 

necessário correr atrás deles. É o que tenho feito até hoje, com muita dedicação 

e batalhas tudo é possível.  

Eu sou um pouco diferente, pelo facto de que seguir pelo caminho da docência 

não esteve nos meus planos durante muitos anos. Nem sempre pensei em seguir 

a carreira de Professor de EF, quando me perguntavam o que queria ser quando 

fosse grande, a minha resposta era Biólogo. Desde sempre tenho um fascínio 

por animais e via-me a trabalhar num Jardim Zoológico. As minhas brincadeiras 

em criança giravam muito em volta disso. No entanto, ao mesmo tempo, também 

havia o gosto pelo desporto. Eu era um miúdo irrequieto e dando-me uma bola 

sabiam que ia estar sossegado e distraído. Tinha duas grandes paixões, às quais 

sabia que qual optasse ia ser muito feliz, sentindo-me assim concretizado e 

satisfeito independentemente da minha escolha. 

 

A minha decisão 

A tentativa de perceber o modo como os estudantes constroem a sua identidade 

profissional, implica considerar que se trata de um processo de construção que 

é, fundamentalmente, influenciado pelas sucessivas socializações ao longo da 

vida (Dubar, 1997). É um processo que se reflete pela natureza social e pessoal, 

não se refletindo o caráter interativo da socialização. Tratando-se por sua vez 

por reestruturações e construções dos vários subsistemas da socialização.  

Várias foram as vezes me questionei sobre o meu futuro.  A incógnita de saber 

se gostaria de ser professor manteve-se durante muito tempo, uma dúvida que 

decide o envergar de uma profissão para a nossa vida. Dadas as minhas 

vivências nas aulas de EF ao longo do meu ensino, a vontade de querer estar 

presente no ramo do ensino foi aumentando. Sempre fui um aluno razoável na 
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escola, tirava boas notas, mas a disciplina em que tinha mais destaque era sem 

dúvida a Educação Física. Quando ia para as aulas de EF era uma alegria 

tamanha que sentia, ia entusiasmado e com vontade de aprender sempre mais. 

Uma das coisas que mais gostava era quando o docente me escolhia a mim para 

exemplificar algum exercício. Sentia-me como um ‘peixe na água’. Adorava estar 

ali à frente de todos e mostrar como se fazia. Assim o gosto pela prática de 

desporto e o gosto pela partilha de conhecimentos foram as grandes razões da 

minha decisão. Os meus pais foram também influenciadores desta minha 

caminhada, pois sempre me disseram que tinha jeito para crianças, paciência 

para as ensinar e que me viam feliz a compartilhar saberes. Poder pertencer e 

intervir ativamente na formação dos futuros alunos era algo que me despertava 

motivação. Assim sendo acho que as representações adquiridas pela 

socialização tornam-se o produto das influências presentes e passadas dos 

múltiplos agentes de socialização (Dubar, 1997). Ao longo do meu crescimento 

fui absorvendo valores que me fizeram tornar a pessoa que sou hoje e me 

catapultaram para o caminho que estou a seguir. 

 Na hora da decisão o deporto prevaleceu pois era algo que estava presente no 

meu dia a dia e porque quero incutir o gosto pela prática dele nos alunos, tentar 

melhorar a imagem que a Educação Física transparece na Sociedade nos dias 

de hoje. Todas as pessoas passam pela Escola, esta faz parte da formação de 

cada individuo, onde a ideia de poder participar de forma ativa nesta é algo que 

me fez iluminar todo o esforço até aos dias de hoje. Tudo isto me fez ter uma 

postura diferente enquanto EE e olhar para o EP como a experiência mais 

intensa, complexa e enriquecedora que poderia ter. 

 

A paixão pelo Desporto 

A minha paixão pelo Desporto, essencialmente pelo futebol, se calhar é um 

pouco diferente de outras pessoas, mas não menos emocionante. Nunca gostei 

de estar parado, preferindo aproveitar cada momento ao máximo. Quando tinha 

10 anos passei por uma fase com um grave problema de saúde que veio a 

despertar o gosto pelo mundo do desporto. Após alguns exames feitos foi-me 

diagnosticado manchas negras nos pulmões e foi sugerido aos meus pais a 

prática de desporto, nomeadamente a natação ou então um desporto praticado 

ao ar livre. Foi quando nasceu o “bichinho” do futebol que ainda hoje pratico e 
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me ajudou a superar esse problema de infância. O futebol surgiu como uma 

terapia, uma cura na minha vida e acabou por se tornar um vício saudável. Joguei 

de forma federada durante 8 anos, no F.C. Vizela e no Felgueiras 1932 e hoje 

faço parte de uma equipa sénior em Vizela. Para além de jogador também estou 

ligado à formação de jogadores, treinando uma equipa de escolinhas no 

Felgueiras. Hoje que penso como tudo começou, percebo que foi através desse 

problema que o gosto pelo desporto foi despertado em mim e me impulsionou 

neste trajeto.  

Ao longo de todos estes anos, conheci e vivi momentos únicos, aos quais não 

posso deixar de referenciar como cruciais para a minha formação, tanto como 

pessoa e atleta. A vontade de ganhar estava sempre presente, mas ganhei 

outras coisas importantíssimas, como a persistência, a cooperação, o trabalho 

em equipa e principalmente a capacidade de superação. Estes valores não só 

despontaram em mim como tento transmitir a todos os meus jovens atletas, 

porque o Desporto não se trata só de vencer a todo o custo, trata-se também de 

formar atletas humildes, com iniciativa, responsabilidade e com muito respeito 

para com todos. O Futebol também me permitiu colmatar os aspetos menos bons 

que considero ter, o meu à vontade e o ser reservado, porque estando em 

contacto e dentro de uma equipas, as interações sociais são constantes e as 

relações com novas pessoas são desenvolvidas a uma velocidade enorme. 

Como refere Augusto (2013), o perfil do professor de educação física 

compreende uma diversidade de experiências e vivências em atividades físicas 

e desportivas, adquiridas antes da sua formação inicial e ao longo do 

desenvolvimento profissional, contribuindo para uma melhor prática de ensino. 

Neste caso o facto de estar inserido na modalidade de Futebol, é um facilitador 

a nível pessoal, no entanto neste meu EP este não estava inserido no diferente 

Programa Nacional. Na sequência de pensamento tudo o que referi 

anteriormente permitiu-me ter um à vontade com a turma, visto estar ligado ao 

treino, consegui desenvolver uma relação com os alunos mais cuidada, delicada, 

tendo sempre em conta a personalidade e a capacidade de resposta de cada 

um. Senti-me mais à vontade com mais segurança para interagir e transmitir 

vários tipos de feedbacks e instrução aos alunos. 

 Ao longo do meu percurso escolar necessitei de conciliar sempre os treinos com 

o aproveitamento escolar, de outra forma não poderia continuar com a prática. 
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O facto de ter treinos todos os dias permitiu-me adquirir hábitos, 

responsabilidade e cumprimento de horários para realizar todas as tarefas, se 

não o fizesse a minha vida seria uma autêntica montanha russa. Mas acho que 

esta minha maneira de vida ajudou-me em muitos aspetos, a chegada do treino 

retirava-me stress e preocupações, eram duas horas por dia em que estava no 

meu mundo. Onde consegui crescer e desenvolver capacidades cognitivas e 

físicas, sendo que me ajudava no percurso académico. Tornei-me assim uma 

pessoa com hábitos saudáveis e com regras para ser um cidadão exemplar. 

 

O meu Percurso Académico 

A carreira docente configura-se como um caminho de formação permanente e 

de desenvolvimento pessoal e profissional, que abrange não só os 

conhecimentos e competências que o professor estagiário constrói no decurso 

da formação académica, mas também a pessoa que ele é, com todas as suas 

crenças, idiossincrasias e história de vida (Hangreaves & Fullan, 1992). 

A formação do meu desenvolvimento académico pode estar na reta final, mas 

cabe a cada um de nós definir se o nosso crescimento pessoal e profissional se 

estagna ou não.  

A minha “aventura” começou em Fafe, integrando a licenciatura em Educação 

Física e Desporto, no Instituto de Estudos Superiores de Fafe, durante três anos. 

Tive oportunidade de conhecer muitos colegas, de diferentes faixas etárias. O 

que me de certa forma fez perceber como estava o ramo do Desporto, visto que 

muitos já trabalhavam e tinham já bastante experiência de vida. Na minha turma 

houve sempre algo que me surpreendeu, foi a circunstância de mais nenhum 

outro aluno desejar terminar a licenciatura e ingressar no Mestrado, querendo 

assim integrar o mercado de trabalho. Os meus colegas só queriam completar a 

licenciatura para conseguir trabalhar em ginásios, dar aulas de grupo, poder 

participar em eventos desportivos, ser PT, etc. Na altura fiquei um pouco 

inseguro e receoso apesar de eu querer muito seguir o ramo do ensino, pois 

ouvia constantemente: “Mais um para o desemprego!!”, “Ser professor? Não há 

grande saída”. Para responder a esta situação Santa (2002) refere de uma forma 

muito sucinta, temos direito à igualdade sempre que a diferença nos inferioriza. 

Temos direito à diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Apesar 

de esta situação estar presente nos dias de hoje e que infelizmente a oferta na 
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área não ser muita eu não vou desistir. Aprendi que nunca se deve deixar de 

lutar pelos nossos sonhos e que temos de marcar pela diferença.  

No seguimento da conclusão da licenciatura candidatei-me ao Mestrado de 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de 

Desporto do Porto, sendo que hoje estou no meu 2º ano, o ano de estágio, ao 

qual estou inserido na Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães. 

Esta decisão do Desporto/ Ensino foi desde sempre muito apoiada pelos meus 

pais. Eles sempre me apoiaram e incentivaram a seguir os meus sonhos, 

estando presentes nos momentos mais difíceis e me felicitando em todas as 

minhas conquistas.  Abraçando comigo todas as minhas decisões.  

O meu gosto por crianças surgiu enquanto estava na escola, olhando para estes 

nos seus primeiros anos, onde gostava de ensinar o que sabia até ao momento. 

As crianças fazem-me parar, olhar e refletir, olho para cada uma delas e é 

formidável observar como todas são tão diferentes. Passar por um “dejá vú”, 

onde me imagino naquelas idades, recordando tudo pelo qual passei para chegar 

ao dia de hoje. Surgindo aquela vontade de participar na sua formação, no seu 

crescimento como pessoa, poder fazer algo na sociedade assinalando pela 

diferença, acompanhar as diversas maneiras de ser e de interpretar as situações 

da vida.  

É desta forma que eu me imagino futuramente a atuar. Poder aprender e poder 

ensinar em conformidade 

 

2.2. Expetativas em relação ao estágio profissional  

Os dilemas do meu subconsciente 

Antes de iniciar esta ‘aventura’, divaguei em pensamentos, aos quais tentei 

idealizar e recriar uma ideia de como seria esta etapa que é o culminar de muitos 

anos de trabalho. Durante muito tempo tentei imaginar como tudo seria, mas 

agora que tudo terminou, sinto que não consegui sequer imaginar metade do que 

está a acontecer. 

No início muitos eram os receios devido à minha personalidade. Apesar de eu 

gostar imenso do que faço, e o facto de ser uma pessoa nervosa, levou a que 

tivesse que travar várias batalhas com o meu psicológico. A ansiedade, o receio, 

a insegurança, os medos provocaram sempre sensações que me deixaram 
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inseguro e que na verdade temia que pudesse interferir na minha prestação no 

estágio. 

 Muitas eram as questões que pairavam nos meus pensamentos, tais como: 

“Como será a turma? Será que vão gostar de mim? Conseguirei que os alunos 

saiam com novos conhecimentos? Mais enriquecidos? “. Foram tantas as 

questões que surgiram e que coloquei a mim mesmo e que não conseguia 

responder de forma assertiva. 

 

O interpretar das aprendizagens adquiridas 

Sabia que o estágio profissional iria ser a primeira experiência de contacto com 

os alunos após estes anos de formação. Neste ano iria ter oportunidade para 

sentir, viver, refletir e aprender sobre o que é o Ensino da Educação Física. Iria 

ser o reverso da moeda e desta vez ia ser eu o professor em vez do aluno. O 

professor que tanto ambicionava ser, onde ia ter bastantes pares de olhos 

focados em mim, em que tudo o que eu dissesse, em todas as decisões que 

tomasse e cada atitude que tivesse, ia ter a máxima importância para eles.  

É com base nas aulas de Profissionalidade Pedagógica que me recordo de 4 

caraterísticas de um bom docente. Estas estão presentes na atividade 

profissional de um professor: a complexidade; a existência de muita 

comunicação, onde o professor fornece feedbacks tendo que manter sempre o 

contacto com os alunos; a relação entre teoria-prática, estando sempre presente 

este processo e por último a tomada de decisão, porque somos nós professores 

que temos a necessidade de decidir constantemente várias situações. Por 

diversas ocasiões durante o estágio fui confrontado com situações que mereciam 

uma tomada de decisão, por exemplo olhar para a primeira aula de Voleibol e 

perceber que eles não conseguiam fazer um passe ou colocar-se atrás da bola 

para o conseguir fazer. Era necessário perceber o nível dos alunos, quais os 

conteúdos a lecionar ou não. A capacidade de dar um feedback no momento 

oportuno, influenciando de forma positiva a ação do movimento, o próprio 

cuidado com as palavras quando estamos a dialogar ou a instruir. São tudo 

ações que estiveram sempre presentes durante todo o ano. 

Segundo Gee (2000), nós somos conhecidos a partir das nossas ações, do 

contexto e da nossa relação com os outros. Devemos ter consciência que somos 

um ser ativo na sociedade, não só com os alunos, mas com todos os 



     

10  

  

representantes e colaborantes que fazem parte da “Escola” e do seu ambiente. 

O papel de um professor é essencial no crescimento de melhores pessoas no 

futuro. 

Na minha maneira de pensar e como refere Ferreira (2013) o professor é um 

ator, não só na forma como interpreta o papel, mas também como se adapta aos 

outros. Esta analogia é claramente aplicada ao professor pois deve ser versátil 

para conseguir responder da melhor forma possível às adversidades. O 

professor tem que ter no seu leque de ferramentas a capacidade de adaptação 

e conhecimentos às diversas modalidades. Para que de uma forma profissional 

e correta consiga responder às necessidades que cada modalidade obriga, tendo 

como objetivo o sucesso dos alunos.  

Um dos maiores entraves que tinha era o caso de não sentir total à vontade com 

todas as modalidades. Sendo professor de EF tinha de ter conhecimento de 

todas as modalidades para não falhar e para o que fosse transmitir aos alunos 

fosse coeso e certo.  Desta forma olhei para o EP não como uma etapa a cumprir, 

mas de um caminho de procura de conhecimento e enriquecimento pessoal. 

Procurei durante todo o ano aprender e aprofundar as nuances mais importantes 

de cada matéria, visualizando e mesmo praticando para perceber como se deve 

atuar. Só passando pela prática é que podemos ver as dificuldades, as melhores 

progressões e as vantagens de realizar a atividade de uma ou outra forma. 

 

A minha abordagem na Escola 

Conforme diz Freire (2001) os saberes possíveis de serem construídos no 

estágio estão diretamente vinculados à atuação profissional do professor que, 

além de saber, numa dimensão mais teórica, precisa aprender a fazer e analisar 

esse saber fazer para que sua prática profissional seja sempre transformada. A 

maior experiência para a aprendizagem, é a própria prática e aprofundamento 

de novas ações. O professor deve estar constantemente a querer aprender mais 

para se tornar um dos melhores na área. Para isso acontecer, este ano é 

fundamental para desenvolver a minha competência profissional, onde o saber 

é sempre o objetivo a ser enriquecido. Tenciono desenvolver o mesmo através 

das minhas autocriticas e capacidade de reflexão das ações, todo o trabalho 

desenvolvido, só a partir desta análise poderei melhorar e marcar pela diferença. 

A formação de um professor em conjunto com o ano de estágio é extremamente 
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importante. Este complemento do estágio faz-nos ganhar confiança, 

responsabilidades, desenvolver autonomia e capacidade de adaptação a 

diferentes situações que durante as aulas de Licenciatura e de Mestrado não 

temos. Ou seja, esta oportunidade de estágio é uma mais valia no crescimento 

como professor e sem ela não seria possível adquirir experiência com o contacto 

com os alunos. 

Numa fase inicial tentaria melhorar a minha comunicação com alunos, usar uma 

linguagem mais cuidada quando me dirijo a eles. A forma como transmito a eles 

as informações é de extrema importância, tem de ser uma linguagem profissional 

e isso eu teria de melhorar, pois não estava habituado a isso. Também queria 

perceber como os alunos iriam receber a forma como tencionava dar as aulas, a 

interação com eles, começar a conhecer a turma, o que podia fazer, inserir coisas 

novas, dar-lhes liberdade e autonomia para eles evoluírem e para eu ter a noção 

do que é ser professor de Educação Física. Estava realmente ansioso e 

empolgado para que tudo começasse. 

 

O meu novo Grupo 

Durante este ano de estágio somos acompanhados pelo Professor Cooperante, 

e pelo Professor Orientador. Estas duas entidades que nos iriam auxiliar e ajudar 

a crescer como profissionais. Estariam diariamente presentes para nos 

confrontar com algumas situações, nos amparar no que fosse necessário e nos 

corrigir caso fosse preciso. A presença destes dois docentes também deixou um 

pouco de pressão e nervosismo. Gostava muito que fossem pessoas 

compreensivas, que estivessem sempre dispostas a ajudar e que me 

orientassem da melhor forma possível nesta minha primeira experiência na 

escola. 

Em relação ao meu núcleo de estágio somos quatro ao todo. Não conhecia 

nenhum dos meus colegas, eram de uma turma diferente da minha. Deles 

esperava que se demonstrassem disponíveis, compreensíveis e simpáticos para 

que conseguíssemos criar um bom clima de trabalho e quem sabe uma amizade. 

Quanto a mim, apesar de ser reservado, queria ser o mais prestável possível, 

ajudar no que fosse necessário, intervir com ideias e conhecimentos e darmo-

nos todos bem pois seríamos um grupo de trabalho em busca da concretização 

do mesmo objetivo.  
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Apesar das inseguranças, a vontade e a adrenalina também estavam bem 

presentes, embora no meu cérebro estivesse tudo uma autêntica confusão. 

Estava sempre presente a vontade de querer aprender mais, de passar pela 

experiência, de querer ter uma boa postura para com os alunos, de conseguir 

partilhar as minhas ideias e principalmente de sentir que os alunos conseguiram 

absorver tudo o que lhes passasse. É uma etapa onde eu iria crescer e aprender 

junto com eles.  

Em suma, estava cheio de confiança que iria ser um ano espetacular, com muitas 

emoções, um ano que jamais poderia esquecer e onde iria dar tudo para me 

tornar melhor pessoa e acima de tudo, melhor profissional. 

 

2.3 Confronto com a Realidade 

Ainda que houvesse expetativas criadas, o choque com a realidade é inevitável. 

Embora a nossa formação seja feita da melhor maneira, não conseguimos obter 

resposta para todas as situações com que vamos ser deparados no futuro 

profissional. Estas surgem consoante o meio inserido, os alunos que nele 

integram, as condições de trabalho, sendo inúmeros os fatores para surgirem 

novos obstáculos.  

Segundo Rodrigues e Ferreira (1998), o estágio profissional constitui o contacto 

formal autónomo dos professores-estagiários como realidade do ensino da EF. 

À vista disso consegue-se adquirir algumas noções que embora a nossa 

formação seja rica, não nos consegue preparar. De acordo com Randall (1992), 

no início da sua carreira profissional estes professores experimentam 

frequentemente um alto grau de ansiedade devido à antecipação dos problemas, 

que vemos aumentada em função dos efeitos do choque da realidade pela 

interação com o meio escolar. 

O EP deve ser o momento para vivenciar várias experiências que irão refletir 

futuramente na nossa prática profissional. O facto de estar presente em 

atividades extracurriculares poderá proporcionar um bom ambiente com outros 

docentes, permitirá o desenvolvimento das relações, acabando por aliviar algum 

do stress que tenho presente. 

O primeiro grande ‘choque’ foi sem dúvida a turma com que fiquei. Por exemplo 

na primeira aula prática o facto de ter que explicar várias vezes o aquecimento 

ou então um simples exercício como o “Criss Cross”. Onde apenas com dois 
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corredores se fazia o mesmo movimento, e estes não conseguiam manter a 

concentração e o rigor, para não falar do comportamento inadequado. 

Começaram a surgir os grandes problemas para a minha atividade prática, onde 

a motivação dos meus alunos não existia, imensos momentos de distração e 

falta de interesse pela disciplina de Educação Física. Foi uma luta constante, 

onde aula a aula ia mudando as minhas estratégias, tentando inserir coisas 

novas para captar a atenção deles. Desde a introdução e bom uso de exercícios 

com competição, com objetivos concretos, como o fato do remate no Voleibol ser 

realizado para arcos que se encontram do outro lado do campo, para promover 

a trajetória descendente.  

Existiram vários momentos de angústia e desespero da minha parte, fazia de 

tudo para eles se voltarem para o novo método de ensino havendo regras e não 

havia resposta positiva por parte dos alunos. Muitos pensamentos foram 

passando pela minha cabeça, tinha receio do fracasso, era uma turma sem 

regras, sem rotinas e que não sabiam sequer da riqueza da disciplina de EF. 

Foi um processo doloroso e bastante trabalhoso, que durou praticamente o 1º 

Período. Fomos tendo várias ‘conversas de grupo’, com os alunos e inclusive 

com o grupo de estágio, que se foram tornando o farol para encontrar o caminho 

certo. Na minha opinião até foi uma mais valia ter sido confrontado neste ano 

com uma situação destas, pois apesar de tudo sei que vou conseguir responder 

à altura em situações como estas, em menos tempo que agora.  

De acordo com Machado (1995), o professor, no desempenho de sua função, 

pode moldar o caráter dos jovens e, portanto, deixar marcas de grande 

significado nos alunos em formação. Ele é responsável por muitos 

descobrimentos e experiências que podem ser boas ou não.  

Posso dizer que fiquei surpreendido com todas as funções e responsabilidades 

que o professor tem, muitas destas invisíveis aos que nos rodeiam. Mas que 

necessitam de ser realizadas para que o processo seja elaborado da melhor 

forma possível, como relatórios dos alunos, a própria marcação de presenças e 

o contacto e acompanhamento mais pormenorizado no caso de ser diretor de 

turma.  

Desta forma, estar na escola e lecionar aulas não é apenas a única tarefa, é 

necessário interagir com toda a CE, assumindo a responsabilidade e 

desenvolvendo a autonomia, percebendo a responsabilidade que é o contexto 
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em que está inserido. Devemos ter a ideia bem presente que temos a 

responsabilidade e o grande dever de ser uma imagem a seguir pelos alunos. 

Ser um exemplo, não só crescermos nós enquanto professores como tentar 

passar os nossos ideais para que estes se desenvolvam como futuros cidadãos 

ativos. O Professor tem uma importância crucial e fundamental na formação 

destes, porque o docente atua segundos os princípios de natureza moral, onde 

desenvolve e constrói estratégias para promover a formação ética dos mesmos. 
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3. Enquadramento Institucional   

3.1 Entendimento do Estágio Profissional 

O estágio profissional oferece aos futuros professores a oportunidade de emergir 

na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas 

e valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o 

pensar e o agir daquela comunidade específica (Batista et al., 2013). O professor 

deve corresponder ao contexto em que a escola se encontra inserida para que 

dessa forma consiga rentabilizar e aplicar todo o processo de Ensino-

Aprendizagem, respondendo às necessidades dos seus alunos. 

De acordo com Matos (2014) o EP tem como objetivo orientar 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. Desenvolver a reflexão critica, adaptar estratégias, 

reformular as mesmas, são aspetos que vão estar presentes no dia a dia do 

professor, nunca seguindo cegamente um dado ‘guião’. 

Desta forma Matos (2014) também defende que o EP se entende como um 

projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. 

O estágio profissional, EP, surgiu como oportunidade de utilizar o conhecimento 

académico adquirido no decorrer da formação inicial no terreno da prática real. 

Sendo assim o primeiro contacto com a realidade, neste caso em concreto, a 

escola. 

Assim sendo o EP permite sentir e aplicar tudo o que achamos benéfico para os 

alunos, para formar melhor cidadãos e valorizar a Educação Física. Permite 

desenvolver as competências necessárias para responder às propostas 

desenvolvidas pelo ministério. Em conformidade com Hattie (2003), o professor 

é considerado o principal fator extrínseco ao aluno que determina a sua 

aprendizagem e o seu sucesso escolar. Onde o professor é visto como o 

expoente máximo entre a partilha de conhecimentos e transmissão de valores 
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que a própria disciplina induz. Embora o trabalho de um professor pareça 

invisível no dia a dia, é de extrema importância saber o quanto são 

transformadores e a responsabilidade que implica. 

O estágio profissional é uma das etapas mais importantes e bonitas. Apesar de 

ser um ano stressante, com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, é um 

momento de novidade que será o culminar da nossa formação. É um ano onde 

o que idealizei todos estes anos começa a ganhar forma e sentido.  Será uma 

grande aventura sempre com supervisão da nossa professora cooperante e o 

nosso orientador. Acaba por ser um mundo novo ao qual estamos prestes a 

pertencer, e onde as questões do “como”, “porquê?”, “para quê”, começam a ser 

as nossas melhores amigas, neste grande processo ensino-aprendizagem.  

O EP é o culminar de todos estes anos de conhecimento, onde o experienciar, 

aplicar e remodelar os nossos conhecimentos fazem parte deste processo 

enriquecedor. 

Esta é uma etapa vivida com intensidade, mas acima de tudo muito rica em 

termos de captação de novas práticas, aprendizagens e acima de tudo 

experiências. É um ciclo de extrema importância e sem ele tudo seria encarado 

de forma muito ‘crua’ e sem experiência. Possivelmente acabando por 

sedimentar maus hábitos e práticas, colocando em causa a formação dos alunos. 

 

3.2 A Escola como instituição 

A escola surgiu como uma nova forma de socialização e “… com claras funções: 

inculcar os valores, hábitos e normas da classe que domina, ou seja, inculcar a 

ideologia burguesa e, com isso, mostrar a cada um o lugar que deve ocupar na 

sociedade, segundo sua origem de classe” (Coimbra, 1989). 

Esta instituição chamada escola foi sofrendo grandes alterações desde os 

tempos em que foi criada e por sua vez institucionalizada. Numa primeira fase 

onde a escola era um meio de formação industrial, ou seja, formava pessoas 

para responderem às necessidades da Indústria, sofrendo constantes 

alterações.  

Mais tarde e segundo Dayrell (1996) diz que o processo educativo escolar 

recoloca a cada instante a reprodução do velho e a possibilidade da construção 

do novo. A escola é vista como uma instituição que trabalha com o mesmo 
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objetivo, sendo esta a preparação e transmissão de conhecimentos acumulados 

pela sociedade. Uma vez que esta trabalha a partir de uma homogeneidade de 

ritmos, conhecimentos e estratégias, ignorando por completo o local de onde 

veem, a idade, o sexo ou a etnia. Os alunos vivem de experiências e cabe à 

escola moldar os alunos às suas caraterísticas e requisitos, melhorando a sua 

visão global face às adversidades. Portanto Thompson (1984) defende que é a 

experiência vivida que permite aprender a história como fruto da ação dos 

sujeitos. Os alunos vivenciam diversas situações e relações produtivas como 

necessidades, interesses e antagonismos e elaboram essas experiências nas 

suas consciências e culturas, agindo conforme determinada situação. 

Segundo Carvalho (2006), a educação tem como finalidade promover mudanças 

desejáveis e estáveis nos indivíduos, mudanças que favoreçam o 

desenvolvimento integral do Homem e da sociedade. Desta forma, a escola 

ganhou uma importância que ultrapassa os limites antes estabelecidos, onde a 

forma de pensar, agir e se integrar é de todo influenciada por esta. Assim sendo 

a escola está permanentemente presente no processo de formação dos jovens, 

conseguindo trabalhar em prol do processo de transmissão cultural, 

conhecimento, aprendizagens e valores, podendo mesmo considerar-se a 

escola como a espinha dorsal de um cidadão para a sua formação.  

De acordo com Patrício (1993) a escola deve ser integradora sob três pontos de 

vista: o funcional, onde a escola desempenha importantes funções a nível 

pessoal, social, cívico, profissional, cultural e de suplência da família; o 

sistémico, que engloba quatro processos integradores: o da organização e 

funcionamento institucionais do aparelho educativo, o da organização e 

funcionamento da instituição escolar, o da articulação da escola com a 

comunidade e o da articulação da escola com a família; e o do processo de 

aprendizagem, que está centralizado na consciência do educando que, por sua 

vez, se articula e coopera com a consciência do educador. 

Dado a sua constante evolução também conseguimos presenciar diferenças 

entre como era o processo e os métodos antigos para os de agora. Cada vez 

mais deixa-se de lado a ideia de monólogo, onde o professor transmite e o aluno 

recebe. Conseguimos agora colocar os alunos em posições que podem 

argumentar e transmitir as suas ideias face ao que o professor leciona, acabando 
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por aprenderem os dois intervenientes. O processo de aprendizagem global é 

posto um pouco de lado, dando prioridade à possibilidade de intervenção, à 

responsabilidade e autonomia. 

A escola deve corresponder às necessidades da sociedade para que o 

conhecimento deve estar em constante evolução. Assim como o mesmo se 

aplica aos professores, não nos devemos prender a uma única forma de ensino. 

Devemos sim adaptar os nossos métodos de lecionação às necessidades de 

cada um. Desta forma, os professores funcionam em prol da escola e do 

processo de evolução da sociedade, acompanhando as necessidades que os 

alunos apresentam para conseguirem no futuro ser cidadãos autónomos e ativos 

na sociedade.   

Desta forma, como refere Nóvoa (1995), a modernização do sistema educativo 

deve passar pela sua descentralização e por um investimento das escolas como 

lugares de formação, que têm de adquirir mobilidade e flexibilidade, incompatível 

com a inércia burocrática e administrativa que as tem caracterizado. 

 

3.3 A escola onde realizo o estágio 

O Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) resultou da 

agregação do Agrupamento de Escolas Egas Moniz, que integrava a Escola 

EB2,3 Egas Moniz, a Escola EB1/JI de Santa Luzia e a Escola EB1 de Pegada, 

com a Escola Secundária Francisco de Holanda. 

Referente à Escola Francisco de Holanda, esta tem como principal objetivo o 

sucesso e a formação dos alunos, através de pequenos objetivos estipulados 

por esta: 

 Oferecer um ensino de qualidade, de forma a que os alunos juntem 

ferramentas, para se prepararem para o seu futuro como cidadãos ativos; 

 Seguir uma política direcionada para a Educação, para as diversas 

necessidades e ritmos de aprendizagem;  

 Seguir de perto as expetativas e os objetivos dos alunos, acompanhando 

as suas necessidades e atividades extracurriculares, tendo sempre como 

objetivo o melhoramento pessoal do aluno; 
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 Desenvolver um ensino assente na inovação, na experimentação e no 

recurso a novas metodologias e tecnologias;  

 Promover hábitos de vida saudáveis, responsáveis, autónomos e 

solidários;  

 Trabalhar e promover as atitudes e valores, aumentando e colocando 

mais responsabilidades sobre os alunos, mas também estimular à sua 

autonomia; 

 Aprofundar as relações entre a escola e a comunidade. 

 

Foi a Escola Francisco de Holanda o meu palco, o meu local de aprendizagem.  

Na qual tive a oportunidade de reformular a forma de pensar, adaptar os meus 

conhecimentos às necessidades da mesma, onde me “dei” de corpo e alma para 

fazer o meu melhor a favor de todos os alunos aí presentes. Esta escola 

encontra-se no centro da cidade, com uma vista panorâmica, nos andares 

superiores.  

Trata-se de uma escola dotada de umas instalações modernas, com muitas 

salas de aula, espaços amplos ideais para o conforto dos alunos.  

No que se refere às instalações desportivas, a escola possui um campo exterior 

(onde se pode lecionar basquetebol e atletismo), um auditório (ou sala de 

espelhos) e um pavilhão desportivo. O pavilhão desportivo dispõe de todo o 

material necessário para todas as modalidades. O auditório/ sala de espelhos 

permite usufruir de aulas de dança, ginástica e condição física. Existe, também, 

a possibilidade de utilizar as estruturas exteriores, ao lado do estádio do Vitória 

de Guimarães para a prática de algumas modalidades. Devido ao espaço 

exterior ser descoberto e em dias de chuva não ser possível realizar aulas nesse 

mesmo espaço, foi criado um roulement de espaços para ser exercido pelos 

professores. Este indica quais os locais abrangidos na prática letiva de cada 

professor, possibilitando assim uma igualdade de tempo de atividade em 

diferentes espaços para cada turma. 

Relativamente aos balneários disponíveis, é de salientar que a escola possui 

excelentes condições para os alunos se equiparem. 

A escola alberga apenas alunos do Secundário, com variados cursos 

disponíveis para escolha. Para além dos cursos Cientifico Humanísticos 
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(Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e 

Artes Visuais) a escola dispõe também como opção alguns cursos profissionais. 

Assim sendo trata-se de uma escola bastante evoluída, com espaços para os 

alunos construírem os seus sonhos, apresentando um leque de ferramentas e 

utensílios para responder às necessidades dos mesmos. 

 Os professores são moldáveis no que toca ao método de ensino, não se 

prendendo ao que aprenderam na sua formação, acompanhando as constantes 

alterações e evoluções da sociedade. Sendo docentes que evoluem os seus 

métodos de ensino que estão constante mudança. Devo referir, que durante 

todo o ano, realizam-se palestras com muito impacto e importância, 

nomeadamente, sobre o Projeto de Suporte Básico de Vida, as DST, entre 

muitos outros temas pertinentes para os alunos. 

No caso da segurança da escola penso que é o aspeto menos positivo, pois na 

minha opinião, não existe uma segurança apertada. Os alunos podem sair 

livremente, não existindo o controlo por cartões elétricos para saída autorizada 

da escola. Para mim isso seria bom implementar esse método, pois assim 

seriam os próprios encarregados de educação a permitir que o aluno saia ou 

não da escola, e passando os EE a serem responsáveis pelo acesso ao exterior. 

 

3.4 Núcleo de Estágio 

Referente ao NE era um tema de muito interesse e de ‘suspense’. Todos os 

testemunhos que fui ouvindo o referenciavam com grande importância, sendo 

um pilar neste ano.  

Inicialmente senti-me um pouco desmotivado com isso porque na minha turma 

da FADEUP não tinha colegas com quem me relacionava bem que fossem da 

mesma área que eu. E sendo eu uma pessoa mais reservada e tímida tinha 

receio que isso fosse um entrave para as coisas não correrem bem. Entretanto 

comecei a querer saber quem das outras turmas da faculdade tinham a mesma 

área de residência que eu para conseguir me juntar a eles formando o NE. 

O facto de não conhecer ninguém que fosse ficar na mesma escola que eu 

assustava-me, pois gostava de ter alguém com quem pudesse contar e que me 

fosse relacionar bem. O ter de me integrar com colegas novos podia ser uma 

difícil tarefa para mim e eu ambicionava o bom funcionamento do núcleo. 
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Quando me refiro a bom relacionamento é partilhar conhecimentos, vivências, 

experiências, haver interajuda pois são aspetos primordiais para o sucesso da 

equipa. 

Este impasse continuou até que as colocações das escolas foram conhecidas. 

Os nomes dos meus colegas que ficariam na mesma escola que eu, eram de 

tudo desconhecidos para mim. Mas apesar de tudo, estava confiante e tinha as 

expetativas elevadas.  

O primeiro contato com o grupo do núcleo foi com a colega Ana Isabel, ela 

mostrou-se logo prestável e ajudou-me na adaptação com os restantes 

elementos. No NE somos quatro, onde eles os três vinham da mesma turma e 

se conheciam muito bem e tinha uma boa relação, ou seja, ou sentia-me como 

o ‘intruso’.  

Após a minha apresentação, onde foi tive a oportunidade de os conhecer a eles 

os três e ainda a PC, a primeira impressão que tive foi que estava tudo reunido 

para proporcionar o melhor ambiente de trabalho possível, e que dependia 

também de mim tornar isso possível. 

Com o tempo fui me adaptando às diferentes formas de pensar deles, de agir, 

de construir as várias etapas ensino-aprendizagem, embora por vezes me fosse 

sentindo de parte. Aquelas conversas que nas pessoas conhecidas surgem com 

naturalidade, o sorriso, as próprias ações, quando era eu que estava no diálogo 

ainda não sentia isso. E isso fazia-me sentir desintegrado, mas os meus colegas 

e PC foram incríveis fazendo com que me sentisse bem e fazendo parte do 

grupo.  

Estando em grupo tudo se torna mais fácil, a verdade é que existem coisas que 

não nos apercebemos se não forem colocadas em cima da mesa. Por exemplo, 

propostas de exercícios, os melhores métodos para cada situação, as ideias, 

tudo era pensado por todos, discutido e refletido. Sempre com o objetivo de nos 

tronarmos melhores e correr tudo bem para todos. 

Segundo Oliveira e Serrazina (2002), na nossa vida pessoal e profissional a 

reflexão constitui um elemento importante do processo de aprendizagem. 

Através da convivência em grupo conseguimos melhorar essa mesma prática, 

conseguindo colmatar as nossas dificuldades e reforçar os nossos pontos fortes. 

Com o tempo fomos criando laços, e de certa forma, protegendo-nos uns aos 
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outros, incentivando-nos e pensando em formas para resolver os problemas que 

iam surgindo. Como diz Ferreira (2013), quando não falávamos sobre as aulas, 

falávamos sobre a escola, sobre nós, sobre um tema de interesse. Criando uma 

relação de hábitos, uma relação de partilha, uma relação de confiança. É muito 

bom e gratificante ter um bom núcleo de trabalho, saber que estamos rodeados 

de colegas que vão sempre nos auxiliar quando necessário e fazer críticas 

construtivas para evoluir. A verdade é que os receios e os medos foram 

desaparecendo, proporcionando a oportunidade para outras sensações virem ao 

de cima, como a confiança, a entre ajuda e a partilha.  

Desde o início decidimos estar presentes nas aulas de todos, não só para 

observar os pontos bons, as falhas, o que pode ser melhorado e toda a estrutura 

da aula, mas também como forma de auxiliar no que fosse necessário. Como 

por exemplo, no caso da Ginástica aproveitando para reforçar os momentos de 

ajudas, querendo sempre o melhor para os alunos. 

No final das aulas as reflexões com o grupo e a PC eram tidas em conta como 

algo primordial para crescimento de todo o grupo. Falávamos sobre tudo que 

decorreu na aula, possíveis ideias para aulas futuras, a forma como abordar, a 

nossa postura perante as diferentes situações.  

A PC e o PO sempre fizeram questão que conseguíssemos avaliar sobre a nossa 

prática, sobre as nossas estratégias e sobre as nossas ideias, promovendo o 

nosso desenvolvimento, com conselhos, com perspetivas diferentes sempre com 

o intuito de desenvolver a nossa prática nas aulas. Mas acima de tudo, ensinou-

me a refletir, a olhar para o exercício, não sendo apenas ‘mais um’, olhando para 

perceber o que aconteceu, o que não correu bem e ou se houve sucesso por 

parte dos alunos. Uma das mais valias de estar com a professora e com o resto 

do núcleo é termos aprendido a observar, a perceber as razões de algo ter 

acontecido, ou algo que possa ter falhado. 

Segundo Lima e Pimenta (2006), a  formação do professor, por sua vez, dar-se-

á pela observação e tentativa de reprodução; como um aprendiz que aprende o 

saber acumulado. 

Devo salientar que o PC tem uma importância acrescida, este é no entender de 

Albuquerque (2005), um dos principais intervenientes no processo formativo, 

assumindo o acompanhamento da prática pedagógica, orientando-a e refletindo, 
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com a finalidade de proporcionar ao futuro professor uma prática docente de 

qualidade, num contexto real que permita desenvolver as competências e 

atitudes necessárias a um desempenho consciente, eficaz, responsável e 

competente. 

O Nosso PO fez questão de estar ocorrente da nossa prática, partilhando ideias 

que foram cruciais, foi o grande impulsionador do meu aprofundamento sobre o 

MED, aplicando as suas caraterísticas para ajudar a melhorar a dinâmica das 

aulas e o processo de Ensino-Aprendizagem. A sua prática e as suas vivências 

partilhadas foram de todo bem-recebidas, aproveitando sempre aquelas dicas 

de como melhorar um exercício, que para nós já parecia bom. Embora não 

estivesse sempre presente de forma pessoal, acompanhou e orientou todo o 

nosso percurso, inclusive na realização do Projeto de Investigação e por último 

na elaboração do RE. 

A PC e o PO, nutriram-nos de uma relação de amizade onde aconselhavam e se 

mostravam preocupados, querendo acompanhar a nossa grande caminhada, 

demonstrando sempre vontade de nos ajudar e de impulsionar o nosso 

desenvolvimento como profissionais.  

Este último ano será de trabalho árduo, com muitas peripécias, com dificuldades, 

com muita dedicação, mas que acabará por ser dos anos mais ricos em todos 

os aspetos. 

 

3.5 A minha Turma 

A turma a mim dirigida, foi o 11º CT3, uma turma pertencente ao curso de 

Ciências e Tecnologias com 26 alunos inicialmente, e mais tarde ficando com 24 

devido a troca de curso e mudança de escola. É uma turma maioritariamente 

feminina, apenas com 6 rapazes.  

Para eu estudar a turma em questão foi colocado via-online um questionário 

biográfico e socioeconómico, para obter informações que considero necessárias 

e para um planeamento adequado das aulas. 

A elaboração deste estudo possibilitou-me traçar o perfil biográfico, 

socioeconómico e desportivo de cada discente, compreender que o nível de 

motivação da turma não era o mais propício. O questionário forneceu-me 
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informações relevantes a ter em consideração no decorrer das minhas 

intervenções, no sentido de melhorar o meu planeamento das aulas. 

Falando da turma que me foi atribuída não posso dizer que fui muito feliz. De 

todo o grupo de estágio eu fui o que fiquei com a turma mais complicada. Trata-

se de uma turma problemática, onde ocorreram faltas de respeito, mau 

comportamento, falta de interesse e atenção. No ano letivo anterior, esta mesma 

turma tinhas as aulas de Educação Física a seu gosto, ou seja, os alunos podiam 

escolher o que faziam nas aulas. Por exemplo, soube que no ano anterior 

apenas foi lecionada a modalidade de Voleibol. Isto fez com que os alunos 

inicialmente ficassem ‘revoltados’ por eu querer cumprir o plano de aulas 

apresentado e criar regras de estar, hábitos e disciplina.  

O meu grande objetivo era abordar cada modalidade de forma integrada, 

promovendo o conhecimento e prática da mesma, motivando para a execução 

de exercício físico, nomeadamente nas aulas de Educação Física. Tentando que 

eles ganhassem gosto pela disciplina e potenciar as aprendizagens, atendendo 

sempre às necessidades dos alunos. 

Esta mensagem foi transmitida logo na primeira aula, na aula de apresentação, 

onde todas as dificuldades em termos de comportamento referidas 

anteriormente estiveram presentes. Sendo a minha primeira experiência como 

decente não queria colocar logo os alunos contra mim, podendo influenciar no 

decorrer do ano. Sendo treinador de futebol, a relação e a vontade de querer 

criar laços fortes mantém-se, não só pelo próprio ambiente de trabalho, mas 

também pelo rendimento que posso tirar dos alunos. Quando os alunos gostam 

do professor, todo o trabalho, parece ser mais benéfico, para os dois lados. 

Após a primeira aula de apresentação houve logo dois alunos que se 

destacaram pela negativa. Dois rapazes com falta de disciplina, muito distraídos 

que destabilizavam o resto da turma, gostando de chamar assim a atenção dos 

colegas. Várias foram as conversas que fui tendo com eles e com o resto dos 

alunos. 

 

“No inicio da aula, estive a falar com os alunos sobre as suas atitudes perante a 

disciplina e para comigo, não tem sido o mais correto a forma como interagem, o seu 

comportamento e o pensamento que tem sobre a disciplina. Tenho trabalhado sobre os 
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valores, ilustrando e elucidando tudo o que esta transmite, que tudo o que estamos a 

trabalhar nas aulas, mais tarde vai ajudá-los a tornarem-se cidadãos ativos. A 

cooperação, a entreajuda, a superação, entre outros, são tudo valores que vão estar 

presentes todos os dias das suas vidas, (…)” (RA 23 e 24- 06 de novembro, 2018) 

 

Ao fim de algum tempo esses alunos tornaram-se mais chegados a mim, onde o 

simples ato de lhes dar atenção, desenvolvendo a nossa relação pessoal, foi 

uma ponte para consegui captar o interesse deles, criar regras e expondo as 

minhas perspetivas e dinâmicas. Através deles fui conseguindo chegar aos 

restantes alunos da turma, por vezes quando influenciamos os elementos que 

são o núcleo da turma, poderemos tirar vantagens em termos do controlo e 

disciplina. Foi uma estratégia trabalhada por mim em concordância com o núcleo 

e a PC, que frisaram ainda que a delegação de tarefas os faz sentir úteis e 

prestáveis. Com o passar das aulas a melhoria foi notória, embora o trabalho da 

minha parte tenha sido árduo e por vez desmotivante. Eu queria sempre dar o 

meu melhor, preparando-me em casa para conseguir oferecer uma aula do 

agrado deles, em que houvesse interesse por parte dos alunos e isso não 

acontecia devido ao mau comportamento.  

 “Os momentos da aula centrais acabaram por ser a parte final desta, os alunos quase 

que posso dizer que se “revoltaram” com a aula em si. Basicamente viraram-se para 

mim dizendo “preferíamos as aulas do ano passado, (…)” (RA 27 e 28- 19 de novembro 

de 2019) 

 

Com a ajuda do NE tudo foi melhorando, acabando por contornar todas as 

situações que foram aparecendo. Os alunos foram melhorando de semana para 

semana, cada vez mais motivados e interessados nas minhas aulas. Com isso, 

também eu fiquei mais motivado e confiante que as coisas iriam correr bem, pois 

estava a ter uma resposta positiva por parte da turma. O melhoramento de 

comportamento foi o que mais se destacou, também o facto de eles inicialmente 

compararem as minhas aulas às aulas do anterior ano letivo não ajudava. Como 

já disse anteriormente, no passado não era cumprido o plano de Educação 

Física e eram os próprios alunos a escolher o que iam lecionar em cada aula. 
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Isso mudou obviamente, e foram querendo aprender sempre mais, cumprindo 

as regras incutidas por mim, havendo respeito, valores e motivação.  

Relativamente ao nível motor da turma caraterizava-se por ser bastante 

homogénea. Ou seja, não existia nenhum aluno que mantivesse a linha de boa 

execução em todos as modalidades, nem aquele que tivesse dificuldades 

acrescidas.  

No domínio cognitivo, a maioria dos alunos apresentava conhecimentos vagos 

acerca das modalidades, no entanto faltava muito conhecimento fundamental 

que já devia ter sido adquirido em anos anteriores. 

Dentro do domínio sócio afetivo era percetível uma boa relação dentro do grupo, 

embora a questão do mau comportamento presente, era uma turma unida.  

A turma apresentava índices de pouco interesse e vontade de trabalhar, e este 

sim foi um dos aspetos que mais se destacou dada a sua evolução. Os alunos 

apesar de terem tido diversas dificuldades aprenderam a gostar da disciplina de 

Educação Física e a encará-la com mais vontade e convicção. 

Devo dizer que embora estas situações menos boas com as quais me deparei, 

senti que esta turma me deu uma grande bagagem. Foi dada me um grupo de 

trabalho bastante problemático que eu consegui contornar da melhor maneira e 

preparar-me para que no futuro se isto voltar a acontecer tenha as ferramentas 

necessárias para solucionar as dificuldades ainda melhor. 

3.6 Turma Partilhada 

Referente à minha turma partilhada, ou melhor nossa, posso dizer que foi uma 

experiência completamente diferente, era uma turma mais numerosa, com vinte 

e oito alunos e com uma capacidade de interação e vontade de aprender muito 

diferente da turma que orientei durante todo o ano. Tratava-se de uma turma de 

sexto ano e apenas lecionei uma UD, nomeadamente de Ginástica. 

Contrariamente à minha turma residente, apresentava um comportamento muito 

disciplinado, apesar de serem mais alunos, era completamente diferente a sua 

postura. Desde cedo consegui captar a atenção e a própria admiração apenas 

por me apresentar e dizer que jogava futebol.  

Como já referi eram alunos muito motivados e com vontade de aprender. Os 

alunos criaram aquele clima perfeito para a aprendizagem onde posso dizer que 
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apenas fui o impulsionador do processo E/A e de forma fantástica e rápida. Uma 

particularidade que notei em muito a diferença de turmas, foi no empenho e na 

forma de olhar para o professor, olhavam com vontade de querer repelir todos 

os movimentos que demonstrava e conseguiam captar os pequenos feedbacks 

para atingir o sucesso. Depois em todos os momentos de demonstração, a 

ocorrência de colocar rigor nos gestos do salto da ginástica e em todos os 

exercícios, mo 

Face à modalidade que eu e os meus colegas lecionamos, posso dizer que os 

alunos responderam com muita facilidade em termos motores, o mesmo se 

aplica ao campo do conhecimento. Nós trabalhamos em circuito, visto sermos 

quatro mais um EE da Universidade de Vila Real, proporcionamos aulas mais 

ricas e com muitos conteúdos a serem introduzidos e exercitados. Isto provocou 

uma espécie de explosão de alegria porque em todas as aulas existiam coisas 

diferentes e muitos professores. A coreografia proposta foi um dos pontos altos 

para os alunos, o poderem exercitar muitas vezes, trabalharem com os colegas 

e obterem sucesso foram pontos cruciais para a mesma. Todo o processo de 

avaliação foi repetente como na turma residente. 

No final acho que em concordância, sentimos que foi pouco tempo com a turma, 

com os alunos, foi curto para darmos mais em termos de aprendizagem e mais 

de nós enquanto pessoa, para poder desenvolver os aspetos sociais.  
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4. A Prática Profissional  

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem  

Sendo a área de grande influência em todo o percurso do EP, pretendo neste 

capítulo transmitir as planificações realizadas, todas as intervenções e 

participações que foram ocorrendo durante o mesmo.   

4.1.1 Conceção e Planeamento  

4.1.1.1 Da Teoria à Prática 

Conceção de Ensino 

É primordial e fulcral que o Professor consiga dar ênfase à conceção do 

processo E/A, visto que será o seu método de análise e reflexão durante todos 

os momentos de intervenção. Sendo que permite encontrar bases para a 

construção e planeamento de estratégias e ter potencial para intervir na prática.  

O professor facilita a aprendizagem, os laços e as atividades que visam o “know-

how” para fornecer aos alunos uma educação holística que promove resultados 

nos aprendizados sociais, físicos e cognitivos (Dyson et al., 2004). 

Impulsionando a todos os alunos a possibilidade de aprender. Cabe ao professor 

adaptar-se aos seus aprendizes, não sendo o processo contrário a se 

evidenciar. O docente necessita de ser um bom comunicador, capaz de se 

conseguir relacionar com os que o rodeiam, ter capacidade de interpretação e 

adaptabilidade, mas acima de tudo saber ouvir e reconhecer quando erra. É 

necessário também uma relação de confiança, onde o clima seja positivo e que 

permita desenvolver toda a metodologia de E/A. Os alunos necessitam de se 

sentir seguros de quem os orienta, reconhecer que é dedicado, preocupado com 

eles e que pretende aprender junto deles. Todos os resultados e aprendizagens 

adquiridas transborda a prática do docente. Tratando-se uma Atividade Prática, 

necessita de conseguir dos alunos responsabilidade, dedicação, perseverança, 

empenho, motivação para que estes atinjam os objetivos pré-estabelecidos. 

Para acontecer a aquisição das aprendizagens os alunos necessitam de ser 

estimulados de forma gradual, em situações abertas para que a sua tomada de 

decisão faça parte do seu processo de aprendizagem, desenvolvendo o 
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processo cognitivo dos mesmos. Podendo assim o professor fazer uso do seu 

conhecimento e da sua formação transmitindo aos seus discentes. 

Segundo Castro  et al. (2008) qualquer atividade, para ter sucesso, necessita 

ser planeada. O planeamento é uma espécie de garantia dos resultados. Desta 

forma as conceções adquiridas pelos professores acerca do processo de ensino 

espelham a sua prática, a forma como pensam e operacionalizam.   

Para formular estas questões, deve-se ter em conta o contexto escolar onde a 

Escola se encontra inserida, sendo também abrangidas as capacidades 

individuais dos alunos, quais os espaços inseridos na mesma e quais os 

materiais que dispunham. É importante o afundo reconhecimento e 

aprofundamento de forma crítica do Programa Nacional da EF (3º Ciclo Ensino 

Secundário), dos RI, dos PE da Escola, bem como o Plano Anula de Atividades 

da Escola e do NE.  

 

A minha conceção 

Tudo isto foi preparado de forma a preparar o ensino no âmbito de uma 

conceção pedagógica, tendo em conta todas as condições gerais, às 

caraterísticas dos meus alunos, ao currículo dos mesmos bem como os locais 

onde estes iriam realizar as aulas. Este processo foi primordial para desenvolver 

a minha conceção de ensino 

Postas as análises dos programas nacionais de EF referente ao 3º Ciclo em 

questão, são evidentes as fragilidades que este dispõe face às caraterísticas 

que os alunos apresentam. Para  Fernandes et al. (2014) o Programa Nacional 

está organizado na lógica de um projeto curricular aberto e dinâmico. O 

fundamental do Programa é a definição das Finalidades e dos Objetivos de 

Ciclo, isto é, as Competências que representam o compromisso de todas as 

escolas em relação ao desenvolvimento de cada aluno. O programa sendo irreal 

em relação às caraterísticas dos meus alunos, foi necessário fazer uma 

adaptação do mesmo, tendo em conta todas as condições pessoais, sociais, 

locais e materiais, transferindo valência no caso do MED para outras 

modalidades, como o caso da continuação das mesmas equipas. No caso do 6º 

ano, os programas organizados para estes são preparados com o objetivo de 

abranger os alunos com uma grande variedade de modalidades, não colocando 
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o tempo necessário para o desenvolvimento das mesmas. Segundo Mesquita e 

Graça (2011), isto acontece porque é defendida a ideia que um grande número 

de atividades de forma diversificada, significará a amplitude do seu 

conhecimento. Sendo assim um programa com o conceito de múltiplas 

atividades. Contudo, existem estudos que comprovam a ineficácia destes 

programas, onde neles são visíveis comprovativos referentes ao tempo de aulas 

destinadas aos alunos, onde estes não conseguem desenvolver habilidades em 

curtos períodos de tempo. Segundo esta ideologia Graça (2014) afirma que os 

alunos estão sempre em constante fase de iniciação nas aprendizagens nas 

diferentes modalidades e atividades físicas. Com esta ideologia, nunca será 

possível conseguir promover o grande objetivo que é o desenvolvimento dos 

alunos, não conseguindo desenvolver a capacidade cognitiva, socio afetiva e 

motora do mesmo.  

Para responder às dificuldades que os meus alunos apresentavam, procurei 

desenvolver perspetivas construtivistas dos alunos, ou seja, desenvolver as 

capacidades dos alunos em vários campos (social, ativo e criativo). O ênfase 

está na aprendizagem ativa que envolve os processos de tomada de decisão, 

interação social e compreensão cognitiva para os alunos (Dyson et al., 2004).  

Para desenvolver estas perspetivas, recorri a modelos de ensino que fizeram 

parte do meu processo de formação no primeiro ano de mestrado, das minhas 

vivências e da minha experiência enquanto treinador.  

 

A busca pelo uso eficiente dos Modelos  

Desses modelos destacam-se três em que se baseou a minha conceção sendo 

eles o Modelo de Instrução Direta, a Aprendizagem Cooperativa e o MED. Estes 

dois modelos foram por mim aplicados de acordo com a modalidade, a situação 

específica, tendo em vista o melhor aproveitamento e compreensão por parte 

dos alunos. De acordo com Chen et al. (2000), os alunos ativos constroem o seu 

conhecimento através da integração de novas ideias com o seu próprio 

pensamento e através da interação com os outros em contexto social. Os alunos 

devem participar ativamente no seu desenvolvimento bem como no seu 

processo pedagógico. 
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Durante o ano senti dificuldades em conseguir desenvolver as Unidades tendo 

em conta o tempo e o número de modalidades colocadas em cada Período. Mas 

o que procurei foi adaptar-me ao tempo que disponibilizava para cada uma, 

promovendo a evolução e aprendizagem dos alunos. Um exemplo disto, foi o 

facto de colocar o 2º Período do Voleibol como um momento de maior 

desenvolvimento motor dos alunos e no 3º Período aproveitar para promover o 

maior Desenvolvimento do MED aliado à maior formalidade do jogo em si. Para 

existir uma verdadeira evolução e uma absorção mais rica e completa de 

conhecimentos, as UD deviam ser mais longas, onde poderiam reduzir ao 

número de modalidades.  Este Modelo incide mais sobre a AC, onde o foco é 

direcionado para os alunos. Tentei não ir ao encontro da aprendizagem e 

desenvolvimento da lecionação por níveis na sua íntegra, pois a AC permite que 

os alunos estejam em grupos reduzidos e tenham uma participação ativa na sua 

própria aprendizagem. Como refere Vygotsky (1987) o que a criança pode fazer 

hoje em cooperação será capaz de o fazer amanhã sozinha. 

Dado as caraterísticas dos modelos, no caso dos Desportos Coletivos o objetivo 

a atingir era a inserção do domínio da técnica no ambiente de jogo. Optei por 

usar muito o MED e o MID em conformidade. No 1º Período estava com mais 

diretrizes do MID dado a turma que me foi direcionada, esta necessitava de 

regras e de um controlo mais alargado das suas ações.  Por outro lado, optei 

por um clima de contexto desportivo (MED), nos restantes Períodos, onde as 

Épocas Desportivas deram lugar a parte da UD, proporcionando aos alunos 

situações diferentes das que tem vivenciado, ganhando inclusive experiência e 

conhecimento com a sua aplicação. Esta turma necessitava de algo que 

revertesse o seu modo de pensar, e parte da socialização, da cooperação, união 

estava de certo modo esquecida ou então nunca foi realmente despertada, 

criando um estímulo para que os alunos demonstrassem esses mesmos. 

Estes dois modelos, fundamentam diferentes conceções de modo a estimular a 

Aprendizagem, oscilando entre a perspetiva comportamentalista e 

construtivista. Por um lado, o MID proporciona uma melhor gestão do tempo e 

enquadramento dos alunos na tarefa de forma sistemática e repetitiva. 

Proporcionando ao aluno um elevado número de repetições, de forma a que o 

professor tenha oportunidade de observar e transmitir uma elevada taxa de 
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feedbacks (Metzler, 2000). Numa perspetiva mais construtivista encontra-se o 

outro modelo, que proporciona uma participação ativa do aluno na sua 

aprendizagem, estando em pequenos grupos. Os estudantes não são 

responsáveis apenas por influenciar o seu processo de aprendizagem, mas 

também por ajudar os seus companheiros do grupo a aprender (Antil et al., 

1998). 

Com o desenvolvimento deste ano, e com o trabalho que desenvolvi permitiu-

me ampliar em muito as ideias que tinha sobre o ensino, não que já não tivesse 

a ideia que os programas se encontravam desfasados, mas pela capacidade de 

adaptação e versatilidade que um professor deve ter. Quando observei os 

programas e observei a minha turma, tive que tomar decisões, que poderiam 

correr mal, no entanto optei por criar bases aos meus alunos para serem 

capazes de elaborar um jogo com algum suporte. Não optando por chegar aos 

elementos de maior dificuldade de cada uma dessas, apenas para referenciar 

que foi lecionado. Trabalhei em prol das respostas que os meus alunos me 

davam, desenvolvi estratégias e objetivos e no final senti-me realizado com os 

resultados. Ganhei a capacidade de conseguir trabalhar com mais que um 

modelo, aproveitando as caraterísticas de um e de outro para proporcionar um 

ensino mais rico e contextualizado com o que vemos à nossa frente. Devemos 

sim criar uma linha que permita que os alunos se orientem de forma a 

encontrarem formas de atingir o sucesso e não restringir o processo de E/A ao 

método e modelo que o professor prefere ou se identifica. Mudando assim a 

perspetiva que o ensino deve ser fechado e com estratégias já bem delineadas. 

 

4.1.1.2 As incógnitas do Planeamento 

De acordo com Bossle (2002) o  planeamento do Ensino, é uma construção 

orientadora da ação do docente, que como processo, organiza e dá direção à 

prática em coerência com os objetivos a que se propõe.  

Para iniciar o ano letivo, necessitei de elaborar várias ações para que servissem 

de orientação para este. Numa primeira fase com base no Programa Nacional 

de EF, desenvolvi o Planeamento Anual, que serviu como fio orientador das 

modalidades a serem lecionadas e quais as aulas destinadas ao mesmo.  



 

      

34  

  

Para elaborar esta primeira tarefa, muitas eram as dúvidas que pairavam sobre 

os nossos pensamentos enquanto NE, decidimos então reunir as informações 

necessárias para conseguir proceder à sua elaboração. Necessitámos de 

consultar a PC, para que com a sua sapiência nos fosse orientando. São 

bastantes os aspetos que tivemos de ter em conta, desde o Roulement das 

instalações, que segue uma ordem semanal do mesmo espaço sendo alterado 

a cada semana com base também na condição dos materiais, humanas e 

climatéricas. O próprio número de aulas indicadas para cada Período, as 

modalidades orientadas para o 11º ano, bem como todos os objetivos pré-

estabelecidos para cada destas, desde os psicossociais aos técnico-táticos. 

Para além disso o Calendário Escolar, o Plano de Atividades Elaborados pela 

Escola e pelo NEE, serviram de apoio para a sua concretização. 

 

A Preparação do ano letivo 

As modalidades prescritas para o 11º Ano, no 1º Período foram o Atletismo- 

Resistência, Dança- Chá chá chá e Merengue e por último o Basquetebol. No 

caso do 2º Período, o Voleibol, a Ginástica- Acrobática e Rítmica e no Atletismo- 

Velocidade e Estafetas. No 3º Período fazia parte o Voleibol novamente, Lutas 

e Combate- Judo e o Badminton. 

Referente ao 1º Período, foram 23 aulas que preencheram o mesmo, devo 

salientar que dado uma troca de horários da PC, comecei então com a minha 

turma mais tarde, fazendo assim duas aulas de apresentação em turmas 

diferentes. Deste modo para a realização dos testes Fit Escola foi destinada 

apenas 1 aula, 10 aulas para Basquetebol, 6 para Dança e 5 para Atletismo. 

Referentes a estes testes, a prova de resistência (vaivém) foi realizada na 

primeira Aula de Atletismo como forma de Avaliação Diagnóstica da mesma, 

aproveitando assim o tempo e consequente distribuição da Modalidade no 

Período.  

 Comecei pela modalidade de Basquetebol, pois as aulas segundo o Roulement 

começavam no Pavilhão, optei por usar a ID e a implementação de algumas 

características do MED. Como não tinha experiência optei por dirigir as aulas de 

forma mais específica, determinando os exercícios, a intensidade e direção dos 

mesmos, procurando ganhar o controlo da turma. Numa fase inicial, a falta de 
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rotinas dos alunos e a pouca autonomia impediram-me de rentabilizar a gestão 

do tempo, procurando desenvolver a responsabilidade e a cooperação sendo 

estes eles primordiais para a minha turma. Importa referir que ficou estabelecido 

com a PC, que durante as aulas realizar um trabalho complementar de melhoria 

da aptidão física, sendo um processo a ser elaborado durante toda a modalidade, 

procurando responder às necessidades da modalidade em termos motores. 

 Na modalidade de Dança e do Atletismo, foi baseado no ensino de reprodução 

por comando, onde o MED acabou por estar incluído em termos da competição 

e distribuição das equipas/grupos. Durante o Período não tive constrangimentos 

quanto ao espaço ou ao clima quando o Roulement indicava como exterior, 

sendo que a única vez que estive numa sala de aula com os alunos foi na 

apresentação. Podia ter sofrido por vezes a indisponibilidade de realizar aula no 

exterior devido a chuva, mas nesses dias tinha possibilidade de “escolha” de 

espaço porque apenas lecionava aulas eu e outro professor nesses blocos de 

aula. Quanto ao material, este permitiu que realizasse aulas sem percalços, no 

caso do Basquetebol, o grande número de bolas permitia que pudesse usar as 

que necessitava e ainda outros professores poderiam usufruir das restantes. 

No 2º Período, destinaram-se 22 aulas, onde foram distribuídas da seguinte 

forma: 4 aulas para Atletismo- Velocidade e Estafetas, 7 aulas para Ginástica- 

Acrobática e Rítmica e 11 para Voleibol, dado da existência da Semana Aberta, 

desta forma não foram contabilizadas as possíveis 2 aulas.  

Com o decorrer do Período, decidi incorporar e aprofundar ainda mais o MED na 

modalidade de Voleibol, dado que tinha alunas que jogavam Voleibol, estas 

começaram a interpretar alguns papéis como a de orientadoras dos exercícios, 

mas sempre com a minha orientação. Para Ferreira (2010) as escolas continuam 

a encontrar dificuldades em se adaptar às necessidades específicas e individuais 

dos alunos pelo facto de não porem em prática a aprendizagem cooperativa e o 

ensino horizontal (alunos-alunos). É primordial responder às necessidades dos 

alunos desenvolvendo novos estímulos, com o objetivo de desenvolver as 

capacidades técnico-táticas dos restantes elementos. No caso do Atletismo e da 

Ginástica, o processo do primeiro Período foi repetido, aprofundando a AC no 

caso da Ginástica para o desenvolvimento das coreografias finais.  Durante este 
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Período necessitei de transpor aulas em relação aos espaços pelo Roulement 

Destinados por pedido dos Professores de EF. 

No 3ºPeríodo por fim, foram destinadas 5 aulas para a Voleibol, 5 aulas para 

Badminton e 2 aulas para Judo como forma de sensibilização desta última. O 

MED esteve presente, mas desta vez de uma maneira mais aprofundada, onde 

os alunos desenvolveram papéis e funções que não estavam habituados, 

podendo assim orientar exercícios para colmatar as lacunas da equipa. Para 

isso previamente eram marcadas reuniões para que juntos discutíssemos todas 

as possibilidades e ideias propostas, os papeis iam sendo rotativos, ou seja, 

todos os alunos podiam passar por essa experimentação. No caso do 

Badminton, foi utilizado o MAPJ, de forma a que os alunos fossem percebendo 

o que necessitavam, dando assim novos estímulos. Sendo sempre modalidades 

curtas necessitei de reestruturar a UD, promovendo a cimentação dos processos 

base da mesma. No caso do Judo, em conformidade com a PC não foi 

estruturada uma UD, porém todo o processo seguiu uma sequência lógica e 

devidamente planeada, não só de forma a promover todas as curiosidades da 

modalidade como também experienciar os movimentos mais característicos da 

mesma. 

Relativamente à cultura desportiva, ficou estabelecido que os alunos tivessem 

conhecimento de toda a informação que engloba a modalidade, através do 

questionamento e da partilha de informação, inclusive com o uso de plataformas 

digitais (Instagram). 

No caso dos conceitos psicossociais, o grande objetivo para esta turma era 

promover a responsabilidade, autonomia, cooperação, socialização e trabalho 

em equipa. Através de um processo trabalhoso e cuidado, foi trabalhado desde 

o 1º ao 3º Período, de forma gradual e pensada, consoante a modalidade. 

Este documento encontrou-se aberto, mas nunca fechado, sendo sempre 

possível realizar-se alterações caso as necessidades o obriguem, tal como 

refere Luckesi (1990) o planeamento, será dinâmico e constante, pois estará a 

feito a constantes tomadas de decisão. 
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4.1.1.3 O Guião para o Ano Letivo 

Unidade Didática 

Para dar seguimento à elaboração do mapeamento do Ano letivo, as Unidades 

Didáticas (UD), sendo estas essenciais e fundamentais para serem elaboradas 

para responder às necessidades dos alunos. Mas como refere Caparroz e Bracht 

(2007),  a preparação e o planeamento são logicamente necessários, mas eles 

não devem se pautar nos elementos da didática para a priori determinar a prática 

(irrefletida) a ser desenvolvida, e sim o contrário. Ou seja, com base na 

observação dos meus alunos procurei desenvolver UD que correspondessem às 

características dos meus alunos para que o seu processo de E/A fosse o fator 

principal da sua construção. 

Para a elaboração das UD, baseei-me no Modelo de Estrutura do Conhecimento 

de Vickers (1990), que é um instrumento de auxílio ao professor na planificação 

de todo o processo da unidade. Utilizado para analisar, decidir e aplicar os 

conhecimentos tendo em conta os alunos e o contexto onde se encontra, dessa 

forma deve ser usado de forma cuidadosa e metódica. Requer uma conexão 

entre a planificação e a metodologia do ensino da matéria, sendo este maleável 

em termos de alterações, correspondendo às necessidades do professor 

(Vickers, 1990). 

Este Modelo é então acompanhado de três fases, sendo estas: análise, de 

decisão e por último a aplicação. 

Na fase de análise é tido em conta todo o conteúdo programático, desde 

materiais, o nível dos alunos e o próprio contexto. Na decisão é estabelecida a 

sequência lógica da matéria de ensino, bem como a decisão e estabelecimento 

dos objetivos a atingir. Por último a aplicação que engloba as unidades 

temáticas, o planeamento anual e os planos de aula, podendo sempre ser 

alterados consoante a evolução ou não dos alunos. 

Dado o investimento feito sobre o MEC, elaborei todas as UD baseado no PNEF 

e no nível dos meus alunos. Devo dizer que com o decorrer do ano letivo, estas 

iam ficando mais elaboradas e mais reais, podendo desta forma contextualizar-

me da forma mais correta no que seria possível elaborar em cada modalidade. 
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No entanto, fruto da inexperiência, existem pontos que se revelaram uns 

autênticos “quebra-cabeças”, que foi o ato de definir objetivos, configurar as 

avaliações e a ocorrência de criar situações de aprendizagens adequadas a cada 

objetivo. 

No caso da definição de objetivos, o facto de não estar habituado a observar uma 

turma de 24 alunos, fazer uma análise global e estabelecer quais os objetivos e 

quais as possibilidades e capacidades dos alunos para os atingir. Por exemplo 

no caso do Basquetebol, estabeleci objetivos demasiado irreais, onde os alunos 

poderiam chegar ao lançamento em gancho, onde no final da modalidade ainda 

sentiam dificuldades no lançamento em apoio e na passada.  

Relativamente ao configurar das avaliações, face à AD é difícil estabelecer um 

possível AS, ou seja, produzir esta avaliação logo no início da Unidade, não 

sabendo se os alunos o irão conseguir atingir. 

Por último as situações de aprendizagem de forma progressiva, no início o facto 

de sentir que a meu ver um exercício era bastante simples, no terreno e perante 

os meus alunos tornava-se demasiado específico e complexo, daí a dificuldade 

de conseguir perceber as progressões mais apropriadas para cada conteúdo. 

Deste modo optei primordialmente por promover a abordagem da base para o 

topo, para incidir pelos conteúdos mais básicos da cada modalidade até ao mais 

complexo. Outro fator que tive em conta foi a duração de cada modalidade, ou 

seja, ajustar os conteúdos ao número de aulas destinadas a essas, é 

completamente diferente ter 5 aulas para uma UD ou ter entre 10-12, os objetivos 

são completamente diferentes bem como as abordagens a tomar.  

 Embora exista um programa com os objetivos pré-estabelecidos para o 

desenvolvimento da modalidade referente a cada ano em específico, eu optei 

por sedimentar processos base, não alcançando todos os elementos na sua 

integra. Estas UD mantiveram-se sempre num registo aberto, sendo assim 

possível possíveis alterações e mudanças dadas as respostas dos alunos. É 

fundamental para o professor realizar uma justificação face à AD e na fase final 

da Unidade, um balanço relativamente à AS, podendo assim servir de material 

de reflexão ao professor, dado o seu planeamento.  
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O uso do MED esteve presente nas modalidades, ou seja, a estruturação da UD 

contava com caraterísticas próprias, onde existia em todo o seu decurso uma 

aprendizagem aliada à competição, finalizando com o Evento Culminante.  

Para responder ao que atrás foi referido, a primeira aula era destinada à 

Avaliação Diagnóstica (AD) e a última à Avaliação Sumativa (AS). Tendo por 

base a AD, a UD era construída em sua função, ou seja, após aferido o nível 

inicial dos alunos, o planeamento e sua estruturação era elaborado tendo em 

conta esse mesmo, tentando responder da melhor forma às caraterísticas deles. 

Este processo repetia-se em todas as matérias de ensino.  

Para além disso, e com o base no MED, as fases do mesmo foram tidas em 

conta, nomeadamente a Estruturação da Época, a Época Desportiva em si e por 

último o Evento Culminante. Tive que dar a conhecer aos alunos em que se 

baseava o mesmo, para posteriormente explicar como iria funcionar todo o 

processo. A aplicação do MED é claramente uma mais valia em termos de 

motivação e referente à AC, mas sendo UD tão pequenas, fica complicado 

conseguir abordar e dar ênfase adequado a todos os pormenores do modelo. No 

entanto acho que esta abordagem com uma maior experiência se tornará mais 

fácil de aplicar nunca descurando do fator importante da sua aplicação, a 

aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento do MED depende muito do tempo 

que é pré destinado à Modalidade porque permite que os alunos explorem e 

desenvolvam a autonomia e responsabilidade. Por último o Evento Culminante, 

consistia em Torneios dedicados à modalidade, onde as equipas davam asas à 

alegria, companheirismo, apoio e união, onde todos esses momentos estão 

retratados em fotos e vídeos. No final de cada UD, eram finalizadas com entregas 

de prémios, consagrando assim os vencedores das mesmas. 

 

O que está incorporado em cada UD 

Para contrastar com o tempo e o número de modalidades dedicadas a cada 

período, tive que adaptar e gerir melhor o tempo de cada abordagem a cada uma 

destas. Desse modo através de uma sequência lógica e contextualizada 

consoante as dificuldades da minha turma, preparei modalidades mais 

complexas. As Modalidades de dança, ginástica e atletismo, foram um desafio 

para construir as suas UD pelo simples acontecimento de os alunos 
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apresentarem maiores dificuldades e existirem poucas aulas destinadas às 

mesmas, sendo assim difícil conseguir consolidar os mesmos.  Para além disso, 

tornou-se fulcral incidir sobre aspetos base para progredir e estimular 

particularidades de cada uma, por exemplo na dança, exercícios relacionados 

com a coordenação e ritmo e no atletismo a técnica de corrida. Desta forma, a 

estratégia que optei foi por conseguir que os meus alunos se focassem sempre 

nos aspetos base de cada modalidade, podendo assim que os alunos 

consolidassem os conteúdos primordiais no pouco tempo destinado.  

Tal como refere Rosário e Darido (2005), os professores de Educação Física 

têm sistematizado, aprofundado e diversificado os conteúdos conforme suas 

próprias experiências, erros, acertos. Dando seguimento a esta afirmação, todas 

as UD foram construídas de modo a que seguisse uma sequencia lógica e 

metodológica. Permitindo que os alunos todas as aulas aperfeiçoem a sua 

técnica contribuindo com robustez em termos de matéria para o seu 

desenvolvimento. 

 

Planos de Aula 

Os PA são um fio condutor da matéria de ensino, servindo de guia ao professor 

na prática, podendo este ser elaborado para responder a uma necessidade 

própria e específica de cada aula. 

Em reunião do NE com a PC, foi eleito um modelo de plano, que serviu para 

todo o ano, estando nele inseridos aspetos como os objetivos gerais e 

específicos, os critérios de êxito e todas as descrições dos exercícios, tornando 

assim mais percetível como cada aula estava preparada.  

Começando pelo cabeçalho, este permitiu conter informação sobre o local, a 

data, o número de alunos, a aula em questão, o material, os conteúdos a serem 

trabalhados. Porém o plano encontra-se com as mesmas três partes fulcrais, a 

ativação, a parte fundamental e a de relaxamento e alongamentos, onde porém 

se encontra inserido a fase do questionamento aferindo dos conhecimentos dos 

alunos. 

Referindo agora um pouco aos objetivos em termos de comportamento 

pretendido, permite que o nosso feedback seja mais incisivo enquanto 

professores, em tudo melhorou e fui aprendendo a intervir da maneira mais 
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correta. Para além disso permite evidenciar os movimentos pretendidos dos 

alunos. Os PA foram numa primeira fase um dilema, para descobrir quais o que 

poderia conter todas as informações necessárias para transpor no papel o que 

acontecia na prática.  

Durante o ano, todas as aulas foram planeadas seguindo a sequencia lógica 

denominada nas UD fruto de alguns constrangimentos como o chegar atrasados 

devidos aos autocarros, ou a própria resposta dos alunos face aos exercícios, 

existiram adaptações dos PA. Dado que a turma não se encontrava por níveis, 

no caso do Voleibol e do Basquetebol, optei por realizar exercícios com variantes 

diferentes. Nomeadamente no caso do remate, não iria colocar alunas que são 

da modalidade a realizar o remate com bolas de ténis, visto que o seu gesto 

técnico já era muito bom. Para essas tornou-se necessário abordar novos 

desafios, onde elementos em cima da cadeira colocando a bola no ponto alto, 

tornar-se-ia um desafio de maior magnitude, algo que alunos com muitas 

dificuldades não conseguiriam chegar ao ponto de controlar a trajetória da bola 

nessas situações. Tendo em conta estes aspetos, os meus PA apresentavam 

no mesmo exercício algumas variantes para serem aplicadas a diferentes 

alunos. 

Os PA bem como as UD devem ser de fácil reorganização e ajuste, podendo 

assim alterar a qualquer momento o objetivo ou o propósito da aula, procurando 

sempre o benefício dos alunos. 

 

4.1.1.3.1 O poder do Modelo de Estrutura do Conhecimento  

O corpo do MEC 

Durante o ano de EP, somos recheados com muitas possibilidades de construir 

a nossa prática, de forma a potencializar os nossos alunos. Dessa forma procurei 

desenvolver um ensino que promovesse alunos autónomos, com 

responsabilidade, reflexivos e com capacidades de tomada de decisão, para que 

estes possam participar de forma ativa no seu processo de Aprendizagem. 

Para potencializar o processo E/A elaborei vários MEC, baseados segundo 

Vickers (1990).  

O MEC é um suporte básico teórico que fundamenta a intervenção educativa, 

onde num tudo consegue abranger os conteúdos da modalidade, as suas 
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caraterísticas e possíveis estratégias. Tendo esta um caráter versátil, permitiu-

me basear para a construção das UD, este encontra-se dividido em três partes: 

a análise, tomada de decisão e aplicação. Ao todo estão distribuídos pelas três 

partes, os oito módulos. Sendo que na parte da análise fazem parte o módulo I, 

II e III, na tomada de decisão o módulo IV, V, VI e VII e por último o módulo VIII 

pertence à aplicação. 

Sendo esta uma estrutura muito completa transversal a todas as UD, esta 

permitiu servir como um guião para o processo de ensino. Desta forma, elaborei 

um MEC para cada UD, servindo assim como uma espécie de linha orientadora 

para toda a modalidade, transmitindo o trabalho elaborado e desenvolvido com 

os alunos. 

Este é um modelo que visa um ensino eficaz, que procura também que o 

professor independentemente da modalidade, lhe permita ferramentas de 

reflexão como também de orientação. Podendo este sempre ser adaptado 

consoante as adversidades, como por exemplo os alunos, os objetivos e o nível 

da turma. 

Numa primeira parte, referindo-me desta forma à fase de análise, como o próprio 

nome indica, optei por analisar as modalidades referentes a cada Período, 

analisando os conteúdos já referenciados no programa seguindo as categorias 

definidas por (Vickers, 1990): Habilidades Motoras, a Fisiologia do Treino Cultura 

Desportiva, a Condição Física e os Conceitos Psicossociais. Referente ao 

Módulo II, analisei as estruturas propriamente ditas e ao contexto onde está 

inserido, desde os materiais, aos espaços, os aspetos de segurança, as próprias 

regras. Para finalizar esta parte (Módulo III), correspondeu à análise da minha 

turma, das suas caraterísticas de tal forma que a AD permitiu-me facultar esses 

mesmos dados, bem como os conteúdos que se encontravam mais indicados 

para o seu nível. 

Passada a fase da análise, segue-se a tomada de decisão, ou seja, face às AD, 

consegue-se preparar e sequenciar a matéria de ensino, determinado assim qual 

o seu encadeamento (Módulo IV). Referente ao Módulo V, coloquei frente a cada 

modalidade, os objetivos que pretendia que eu e os meus alunos alcançassem, 

sendo estes gerais e específicos, seguindo sempre como base todos as 

informações já recolhidas. Todos os processos de avaliação tiveram que ser 
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definidos, qual a sua composição e a melhor forma de conseguir essa mesma 

(Módulo VI). Para completar esta fase (Módulo VII), defini as progressões de 

ensino, que iriam permitir alcançar os objetivos propostos. 

Sendo a última parte denominada “Aplicação”, está referente o Módulo VIII, ou 

seja, a aplicação de todos os conteúdos referenciados anteriormente, desde UD, 

PA, as avaliações, todos os registos, reflexões e todos os anexos referentes a 

cada UD. 

 

A Construção do Complexo para o Simples 

Se tivermos em conta a sua elaboração, trata-se de um processo executado com 

muitos cuidados, para que seja racional, realista e principalmente consiga ser 

uma forma de efetuar o E/A. Exigindo um pensamento crítico e um processo de 

reflexão elaborada.  

Não foi de todo um processo fácil, necessitei de fazer pesquisa de 

conhecimentos referentes a cada modalidade. O professor mesmo tendo 

conhecimentos sobre a modalidade, necessita de encontrar várias estratégias 

para servir de auxílio às respostas dos alunos, bem como responder às 

necessidades por estas apresentadas. No entanto a sua construção foi 

imprescindível e necessária, visto que pretendia auxiliar como já acima referido 

as UD e toda a prática. Devo dizer que a sua elaboração facilita a prática do 

docente, a meu ver estando tudo planeado e com um fio condutor, privilegia e 

beneficia a boa orientação do ensino.  

Devo realçar que a introdução do MED veio influenciar os aspetos sócio afetivos. 

Sendo um modelo que visa sendo a entreajuda, a cooperação, a união, a 

responsabilidade e a autonomia, acaba por ter uma influência direta nos próprios 

exercícios, fazendo assim parte por consequente das avaliações. Desta forma 

nas avaliações foi sempre um aspeto que tinha em conta, podendo valorizar 

estes aspetos nas dinâmicas de grupo, que fizeram parte das aulas.  

A elaboração de objetivos foi algo que despertou algumas dúvidas nas 

modalidades como a Ginástica ou a Dança, sendo o MED se encontra inserido 

nas mesmas, a avaliação devia espelhar o trabalhado elaborado pelos alunos. 

Para promover esse mesmo, foi estabelecido a elaboração de coreografias, com 

o auxílio de Manuais de Equipa (Anexo) para ser a orientação para a sua 
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elaboração. Desta forma foi possível desenvolver um trabalho rico e construtivo 

para os alunos, nunca deixando de parte os objetivos estabelecidos pelo PNEF. 

Apesar de ser um documento que requer o seu trabalho e uma atenção 

pormenorizada, este serviu como ferramenta de consulta, mas acima de tudo 

como um meio de aprendizagem, pois ‘refugiei-me’ várias vezes de forma a 

aprofundar os meus conhecimentos, por exemplo no caso da Ginástica que 

facultei livros e sebentas inclusive para me assoberbar e alinhavar a minha 

elaboração do MEC e consequente lecionação.  

Podendo e usufruindo das riquezas que é trabalhar em Núcleo, conseguimos nos 

auxiliar nas diferentes modalidades consoante a disponibilidade e o à vontade. 

Aumentando e enriquecendo todas as estruturas do MEC. 

 
4.1.2 Realização do Ensino  

Após o Planeamento, surge o primeiro contato com a turma, onde se deu o 

‘inicio de uma caminhada’ de E/A de forma mútua, onde as primeiras aulas 

simbolizaram desafios e as finais uma sensação de tristeza e saudade. 

Foi para mim o momento alto deste meu estágio, porque para mim foi onde 

tudo se construiu, onde se desenvolveu, onde se consegui evidenciar o 

progresso dos meus alunos e a minha construção pessoal. resultados. 

 

 

4.1.2.1 O Clima Motivacional 

Chegar, ver e Vencer 

A minha chegada à Escola foi motivante, com boas sensações, com vontade de 

dar o meu melhor, mas nem sempre o que imaginámos é o que verdadeiramente 

acontece. 

Como refere Veras e (Ferreira 2010),  a tradicional valorização da dimensão 

cognitiva em detrimento da afetiva, na trajetória do pensamento e do 

conhecimento humano, e a visão dualista do homem enquanto corpo/mente, 

matéria/espírito, afeto/cognição têm dificultado a compreensão das relações 

entre ensino e aprendizagem e da própria totalidade do ser. O bom professor 

não deve se concentrar apenas na sua maneira de ser e de conseguir transmitir, 
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deve conseguir perceber o que o aluno precisa, a sua maneira de pensar, a sua 

forma de agir, o que necessita para conseguir ultrapassar as suas barreiras.  

Chen et al. (2000) refere que as práticas de ensino construtivistas orientadas 

visam proporcionar oportunidades para os alunos de compartilhar ideias e 

resolver problemas de aprendizagem em conjunto. Potencializando as 

individualidades de cada aluno, sendo estas trabalhadas em grupo, permite que 

os alunos sejam enriquecidos com ferramentas fulcrais para o seu 

desenvolvimento. Nesta linha de pensamento o professor deve procurar muito 

mais que gerir a aula, lecionar matéria e dar feedback correto, deve sim encontrar 

medidas para motivar os seus alunos e conseguir um bom clima motivacional. 

Para criar um clima propício e fundamental de aprendizagem, são referidas seis 

dimensões: a tarefa (projeto de atividades), autoridade (a tomada de decisão), 

reconhecimento (elogios e as recompensas), o agrupamento (seleção de grupos 

de trabalho), a avaliação (referências da avaliação) e tempo (capacidade de 

minimizar informação e maximizar a aprendizagem). Formando assim a sigla 

TARGET (Cecchini et al. 2014). Tentei criar dinâmicas usando diferentes 

estratégias, promovendo os fatores que constituem a motivação. Embora não 

pudessem fazer o que era do seu agrado (senão seria apenas jogo), optei por 

virar o meu foco para a competição, trabalhando os exercícios com o fator de 

pontuação, aumentando a pré-disposição e o espírito competitivo presente em 

cada um dos alunos. Por outro lado, o desenvolvimento de uma relação social 

forte com os alunos promoveu o clima alegre e descontraído nas aulas, nunca 

descorando do foco da aprendizagem, mas pelo simples ato de desenvolver uma 

relação de confiança e mostrar que me preocupava com eles.   

 

O outro lado da moeda 

Tive o privilégio de ter realizado duas apresentações, ou seja, dado os problemas 

que referi em seções anteriores, comecei com uma turma, mas foi-me retirada e 

indicada outra. Na verdade, a minha primeira turma já tinha sido de um dos 

alunos estagiários do ano passado, ou seja, sabiam como este processo se 

desenrolava, em que meio estavam inseridos e que poderiam ter um ano muito 

rico em termos de experiências e aprendizagens. Por outro lado, a turma com 

quem fiquei, era uma ‘floresta virgem’, que não tinha sido explorada, que não 
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tinham retirado o que de bom eles tinham, não só para mostrarem o que sabiam 

como também para se conhecerem a si próprios.  

Comecei com 26 alunos, onde 19 eram meninas, e 7 eram meninos. Acabando 

o ano com 24, saindo a Beatriz para outro curso e o André para outra escola. Na 

aula de apresentação não consegui perceber e entender que género de turma 

se tratava porque os seus comportamentos não demonstravam metade pelo qual 

passei. Mas também confesso que o meu pouco à vontade, o nervosismo, e o 

querer passar uma boa imagem apoderou-se de mim. Basicamente ia 

transmitindo todas as informações pretendidas para o decorrer do ano letivo e 

tentava não me perder muito o ‘meu Norte’. 

Na primeira aula tudo mudou, aquele choque com que se fica quando se olha e 

não se consegue arranjar forma de resolver a situação foi o meu momento de 

estagnação, onde fui apanhado desprevenido. Olhava para as suas ações e não 

conseguia reagir de forma severa, então era a minha primeira aula, só pensava 

que se o fizesse iria perder a turma. 

 

“A aula sofreu alguns percalços, estava agendada greve dos professores, os alunos já 

vinham com a ideia que não ia haver aula, ou seja, a sua predisposição para esta, já era 

de relaxamento e desinteresse. “, “os alunos iam constantemente reclamando, 

colocando sobre mim alguma pressão. (PA 7 e 8- 4 de outubro de 2018) 

 

 Os olhares voltavam-se para os meus colegas e PC, que decidiu intervir 

assumindo o inicio das conversas acerca do seu comportamento para comigo e 

com o trabalho que tentava desenvolver com eles. Eu numa fase inicial, face ao 

meu nervosismo, necessitava de ter tudo pronto ao pormenor, até mesmo 

aspetos referentes ao meu discurso, daí estas reações não conseguindo dialogar 

sequer vivamente para colocar a turma sobre controle. São alunos que 

demonstraram sempre aquilo que foi os seus anos passados, onde não existiam 

regras, correções e as suas decisões eram consideradas as “mais acertadas”. 

No entanto existiram sempre alunos que se destacaram e marcaram vivamente 

este meu amo, sendo estes o Bruno, um rapaz com muito bom coração, mas que 

demonstrava sempre ser o elemento que procurava atenção da restante turma. 

Sendo a outra menina a Sofia Gonçalves, que tentava sempre chamar a atenção 
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com momentos extravagantes, onde gritos e palavreado inadequado faziam 

parte do seu dia a dia. Existiam 2 casais de namorados, que constantemente 

demonstravam afetos um pelo outro, dentro do espaço onde se realizava a aula. 

Necessitando várias vezes de os alertar que esses tipos de ações não seriam 

tolerados.  

Como refere Rosado (2007) uma gestão dos aspetos disciplinares necessita 

explicação das regras, para aí se exigir um ambiente exigente, trabalhando para 

alcançar o sucesso. Daí ter a necessidade de começar tudo do zero com eles, 

algo que me permitiu desenvolver a minha capacidade de observação, de 

absorver os sinais que me transmitiam de forma indireta. Ensinando-me a olhar 

para eles da forma que eles necessitavam, são alunos que gostam de afeto, de 

atenção, que necessitam de se sentir seguros.  

Quando comecei a perceber o que eles necessitavam, tudo ficou mais fácil, 

podendo assim trabalhar com eles de forma efusiva e com um verdadeiro 

sentido. 

Segundo Veras e Ferreira (2010) as reações afetivas  mantém uma relação 

estreita com a afetividade durante o processo de desenvolvimento humano. Esta 

citação revela o que necessitei de fazer para puxar os alunos para o meu lado, 

para a minha chave do sucesso. Visto que os comportamentos deles eram 

pouco ou nada adequados à minha perspetiva de ambiente de trabalho, procurei 

saber mais sobre o que poderia implementar. Estes alunos necessitavam de 

algo que os motivasse, que os tirasse das suas rotinas, de conseguir mudar a 

ótica que tinham sobre a EF.  

 

A Implementação na turma da AC como momento de mudança 

A AC e a implementação do MED foi algo que fez mexer com a turma, a 

competição acaba por colocar sempre uma pressão extra sobre eles, na 

verdade, ninguém gosta de perder então sabia que poderia adquirir alguns 

trunfos com isso. 

 

“Os alunos vêm com outra disposição, o facto de estar em grupo e poder competir aliado 

à aprendizagem foi algo que veio captar a atenção da turma, é crucial refletir e perceber 

que surtiu uma grande evolução. Desde os tempos onde chamar a atenção, não servia 
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sequer para atenuar o comportamento dos mesmos, até chegar ao dia de hoje”.(RA 43 

e 44- 10 de dezembro de 2018) 

 

Esta implementação alterou por completo a pré-disposição e desenvolvimento 

das aulas, sendo que a vivacidade e dinâmica permaneceram em níveis 

elevados durante a grande parte das mesmas. Após as conversas constantes 

sobre o comportamento, necessitei de restringir em muito as rédeas, onde o meu 

sorriso não era visto quase durante toda a aula. O meu entusiamo estava lá, eu 

transmitia com vontade e fugazmente, mas sempre com uma face fechada, não 

é a minha maneira de ser, mas tinha que continuar a transmitir que necessitava 

da sua atenção, e que levo o meu trabalho muito a sério. Contudo no final de 

cada aula, aqueles momentos de descontração, onde realizava as perguntas 

sobre a modalidade em questão, eram pequenos intervalos que ia brincando 

com eles, ia interagindo, como se voltasse a querer quebrar o gelo quase como 

se fosse um pequeno pedido de tréguas. 

  

“Cada vez me sinto mais à vontade a dar as aulas, sinto-me mais confiante, o medo que 

antes me invadia, acaba por se transformar em satisfação, os alunos já sentiram que 

estou a lutar por eles e que tudo que faço é tendo em vista o melhor para a sua 

aprendizagem. No final das aulas, vou dando mais um pouco de mim e eles vão 

gostando um pouco mais de mim e das aulas em si.”(RA 49 e 50- janeiro de 2019) 

 

Aos poucos fui conquistando a sua confiança, não só essa como também a 

motivação e o querer realizar as aulas com outra vontade melhorou, na cabeça 

deles eu mudei as aulas de forma a eles gostarem mais, visto que achavam 

estas uma seca. Mas eu não mudei em quase nada, as aulas eram preparadas 

com estruturas similares, o pensamento deles é que mudou. Foi numa conversa 

a meio do 2º Período, onde ocorriam atividades que me resolvi aproximar deles 

verdadeiramente, sentei-me na bancada com eles, como se fosse um aluno 

onde falamos seguramente por umas duas horas. Foi o meu ‘prémio’ para com 

eles, mas também considero que tenha sido mútuo, porque foi graças ao voto 

de confiança deles. Dessa conversa houve de tudo, desde brincadeiras, 

conversas sobre as notas, conselhos sobre o que deviam continuar ou não a 

fazer, perguntas sobre as nossas aulas, que aspetos a melhorar. Acho que aí 
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começou a desenvolver-se uma relação extra ao professor-aluno, eles 

começaram a perceber que podiam contar comigo, que era um amigo e uma 

pessoa que poderiam depositar confiança. 

 

“Durante todo o Período fui algumas vezes abordado pelos meus alunos, onde o mal-

estar destes e os seus problemas eram partilhados comigo, onde tentava sempre os 

aconselhar e ajudar no melhor que podia. É gratificante perceber a evolução que existiu 

desde o 1º Período, onde me viam como uma pessoa que não professor e agora 

respeitam-me e têm em conta as minhas intervenções com eles, tendo uma opinião 

agora respeitada”. (Reflexão do 2º Período- 12 de abril de 2019) 

  

Se não fosse alimentanda esta relação criada com eles, penso que não 

conseguiria chegar até eles de forma tao incisiva, tive muito trabalho para ter 

conseguido este feito, mas o mérito maior vai para eles próprios. Porque eles 

olharam para dentro deles, perceberam o que verdadeiramente estavam a fazer 

e com consciência das suas ações resolveram mudar. Nunca é tarde para mudar 

as nossas ações! 

 

4.1.2.2. Gestão e Luta contra o tempo 

Percalços salvaguardados 

Os modos pelos quais os professores organizam e estruturam a aula, com o 

propósito de maximizar a cooperação e o envolvimento dos alunos e diminuir o 

comportamento disruptivo (Arends, 2005, p. 555). A gestão de aula é um fator 

essencial no sucesso do processo E/A dos alunos, não existindo uma estrutura 

planeada, acaba por se perder demasiado tempo com fatores desinteressantes, 

mas que podem agravar e muito o rendimento da mesma.  

Para Perrenoud (2000) os termos organizar e dirigir situações de aprendizagem 

é o que permite descrever a gestão de aula. Tive que aprender a estar bem 

preparado em termos do que queria trabalhar na aula, mas também preparado 

para responder às dificuldades que me iam surgindo, como o caso do 

comportamento dos alunos.  

Para isso tal como refere Arends (2005) procurei desenvolver medidas de gestão 

preventiva: Ensino das regras e procedimentos; prevenção de comportamentos 
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desviantes; coadunar atividades em períodos instáveis e o desenvolvimento da 

responsabilidade nos alunos. Para evitar esses comportamentos optei por utilizar 

estratégias referenciadas por Metzler (2000), criar atividades que não 

estivessem planeadas, por exemplo dar funções aos alunos que chegam 

primeiro de registar as presenças e ajudar com a montagem dos campos. 

Referenciar um aluno sempre que tinha um bom comportamento ou em caso 

contrário uma reprimenda, beneficiando para a pontuação da equipa e também 

o beneficiar das equipas e dos alunos que melhor prestação apresentavam 

contando também para o quadro competitivo. 

Daí necessitei de colocar regras e ambientar os meus alunos com o clima de 

organização e dinâmicas muito rápidas, onde num futuro próximo seria benéfico 

para o aproveitamento rentável do tempo de aprendizagem motora. Perdi algum 

tempo a explicar estas regras, no entanto foi algo que me rentabilizou a longo 

prazo. 

Algo que me fui apercebendo, é que conversar com eles sobre o que se iria 

trabalhar na aula em específico, a explicação dos exercícios com objetivos bem 

definidos e por último a delegação de algumas tarefas permitiu-me ir ganhando 

tempo essencial. Neste último devo dizer que desde cedo coloquei alunos com 

tarefas e estes demonstravam satisfação por se sentirem úteis.  

 

Uma Gestão Eficaz  

Graças ao MED, e como tinha braçadeiras de capitães, consegui implementar a 

rotina de se responsabilizarem pelos coletes, agilizando a formação das equipas, 

visto ter uma folha numa primeira fase para se relembrarem, cabia ao capitão a 

tarefa de transmitir e entregar os coletes aos restantes colegas. Obviamente que 

a escolha desses capitães recaía sobre os elementos que à Terça Feira eram os 

primeiros a chegar, porque existiam atrasos por causa dos autocarros. 

Em termos comportamentais, era onde sentia que perdia mais tempo, porque 

várias vezes tinha que interromper o meu diálogo, ou mesmo a paragem do 

exercício para combater este sucedido. Por sinal com algumas simples ações fui 

conseguindo “frutos”, a simples delegação de algumas funções como adjuntos 

que já referir anteriormente permitiu que estes se sentissem com um cargo mais 



 

      

51  

  

elevado na aula, onde a responsabilidade destes acrescia e diminui por sinal os 

distúrbios frequentes.  

No caso das equipas em geral, aproveitei para realçar que para além de ser 

premiadas as equipas vencedoras, iriam haver prémios para melhores atletas e 

equipas com maior fair play, não só os deixou mais motivado como incutiu um 

clima mais sereno, mas muito intenso. 

O MED não só tem caraterísticas peculiares sobre o envolvimento dos alunos 

nas atividades motoras, como desperta outras facetas dos alunos, pois estes têm 

diferentes papeis com uma responsabilidade acrescida, de tal forma que estão 

envolvidos de forma mais intensa. O facto de estarem em equipa podia ser um 

fator contra, em relação à existência de ruido constante, distrações, pouco 

envolvimento, mas por sinal existe sim ruídos, mas era evidente que se referiam 

às “reuniões” e diálogos que os alunos tinham para desempenhar as tarefas. 

Onde falavam sobre as suas dificuldades, nas tarefas iam corrigindo os colegas, 

fornecendo dicas para um melhor desempenho dos mesmos. Mas a verdade é 

que antes de atingir este patamar, necessitei de conversar com alguns 

elementos que não se sentiam bem nas equipas que estavam inseridas. Fui 

tentando passar a ideia que futuramente poderão lidar com pessoas que não se 

identificam, mas que necessitarão de ter ferramentas para conseguir conjugar o 

trabalho com essas se assim for necessário.  

 

A procura pela rentabilização do tempo 

O facto de lhes explicar o motivo de cada ação minha, permitiu que não só eles 

percebessem o meu ponto de vista como também percebessem que estava a 

querer ajudá-los, e como resultado final, eles começaram a agilizar as suas 

ações em detrimento das suas resilias.  

No caso da Ginástica, necessitei de criar rotinas e estratégias de rentabilizar o 

tempo, porque não só tinham que adquirir ferramentas de aprendizagem como 

aplicar estas na elaboração de uma coreografia, que iria ser destinada à AS. 

Visto que eles dispersavam muito facilmente e a sua atenção se perdia com 

grande regularidade utilizei a forma de trabalho como circuito. 

 
“A utilização do circuito permite que todos os alunos se envolvam com a aula, 

exercitando os vários conteúdos a serem introduzidos. Assim sendo, será a estratégia 
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a ser utilizada nas próximas aulas, incluí uma estação com sequências, para fazer 

ligação à coreografia que necessitam de realizar no final do ano. O facto de ser em 

circuito, permite-me que algumas das estações mudando apenas os movimentos a 

desenvolver, rentabilize no campo da instrução, relembrando apenas o que trabalhar 

em cada uma, podendo assim me direcionar para a estação onde vão ser introduzidos 

os elementos de maior complexidade, no caso desta aula, foram os rolamentos atrás de 

MI afastados e o pino de cabeça. (RA 73-74- 19 de fevereiro de 2019) 

 
No entanto necessitei ainda de reformular estas mesmas, porque apesar de 

melhorar em termos de aproveitamento, a colocação do praticável unido ainda 

promoveu o contato de alunos de outros grupos. 

 
“podendo aproveitar o espaço na sua totalidade, estes alunos não funcionam muito bem 

com o praticável, ou seja, podendo e tendo espaço para criar estações como se fossem 

“ilhas”, permitiria ter um maior controlo, não deixando os alunos trocarem de grupo, 

como aconteceu na aula.” (RA 73 e 74- 19 de fevereiro de 2019) 

 
Quando comecei a agilizar toda a minha instrução sendo ela mais 

pormenorizada, comecei a rentabilizar o tempo durante todos os momentos de 

aula, no caso dos desportos coletivos, o circuito era usado com o objetivo de 

permitir que todos os alunos estivessem em atividade motora e que não 

existissem muitos tempos de paragem. Sendo que este era explicado após o 

aquecimento, onde o único tempo despendido posteriormente era na 

consequente organização. A PC e todos os restantes membros que todos os 

alunos sempre que possam devem estar em atividade motora, sendo que 

quando não for possível, aproveitar esse tempo para os elementos que se 

encontram de fora aprofundar os seus conhecimentos através da elaboração de 

questionários sobre a modalidade. 

Nem sempre isto era possível, mas por uma boa razão, as particularidades do 

MED necessitam que existam árbitros, estatísticos, treinadores entre outros, que 

por sua vez acabam por estar todos em atividade em simultâneo. Não sendo de 

todo um desaproveitamento, a fase de descontração e alongamentos passou 

também a ser um período de maior aprofundamento dos conhecimentos, 

revendo todo o decorrer da aula e aproveitando para perceber o que estava 

adquirido por parte dos meus alunos. 



 

      

53  

  

De forma a concluir este tema, devo dizer que esta parte da organização da aula, 

foi dos momentos mais complicados de lidar, onde estavam inseridos todos os 

chamados “défices” de minha parte. No entanto acho que surtiu uma grande 

evolução, não só na minha forma de preparar e agilizar as aulas, mas também 

em prol dos meus alunos que aproveitaram ao máximo o tempo em atividade 

motora. Para além disso em termos de responsabilidade e autonomia que foram 

processos essenciais neste tema, foram incutidos nos alunos de forma gradual, 

consoante a resposta que eles me iam fornecendo faces às minhas propostas e 

ações de trabalho. 

 

4.1.2.3 Em busca de operacionalizar efetivamente o MED  

O primeiro contacto 

A minha turma sofria com o pouco entusiasmo apresentado nas aulas de EF, não 

só eles como as minhas aulas por muito que fossem vistosas e encorajadoras 

de uma boa dinâmica, acabavam condenadas ao fracasso. Então decidi tentar 

trabalhar a partir do MED, não pelo facto de o usar como um socorrista, mas 

como um passo para tentar mudar a minha maneira de trabalhar e de agilizar as 

aulas. Por vários modelos que tenha usado durante todo o ano de estágio, O 

MED foi claramente uma das chaves para obter o sucesso, não só porque 

proporcionou experiências que eles nunca tinham vivido, como também foi alvo 

de desenvolver as suas capacidades motoras, cognitivas e sociais.  

Segundo Chicati (2000), o  período da adolescência vem se alongando cada vez 

mais. E Enderle (1988) afirma que este acontecimento é o resultado da 

diminuição da infância, simplesmente por razões econômicas, ideológicas e 

culturais, oriundas da tecnologia. Sendo este um problema que enfrentamos 

diariamente, eu não podia simplesmente cruzar os braços e deixar que a 

disciplina da EF fosse simplesmente vista como o momento de descontração, 

“de recreio”, onde os alunos não assimilavam, regras, comportamentos ou não 

viam a disciplina como eu desejava. Então decidi mudar, implementando e como 

refere Chicati (2000), as atenções centram-se no professor com a  tarefa de se 

tornar um grande agente motivador, pois as dúvidas constantes sobre o caminho 

a seguir, os avanços da tecnologia e do conhecimento universal tornam-se 

tentações para esses adolescentes, tão confusos e insaciáveis. Sendo o MED 
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uma aprendizagem rica onde este consegue proporcionar experiências únicas 

em cada modalidade em questão e com o objetivo de lutar para que os alunos 

realmente desenvolvessem a sua aprendizagem decidi investir no modelo.  

Suportado por três pilares, o MED é referente pela competência desportiva, o da 

literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, pretendendo formar 

querendo formar um aluno desportivamente competente culto e entusiasta 

(Mesquita & Graça, 2011).  Permitindo redirecionar as atenções antes focadas 

em mim, para os alunos. 

Numa fase inicial questionei-os sobre o conhecimento do modelo, que agora 

seria uma estratégia que iria usar e prometi que iriam notar diferenças das aulas. 

Onde tencionava implementar vários aspetos, onde iriam aprender a trabalhar 

em equipa, em união, cooperar e aprender em grupo.  

Rink (1996) afirma que os professores eficazes criam um ambiente para a 

aprendizagem. O MED é um modelo que revela particularidades diferentes, pois 

esta salienta as componentes afetivas e sociais, inerente à própria competição 

há a diminuição dos fatores de exclusão, ou seja, todos trabalham de forma a 

melhorar a sua prestação e a da sua equipa, trabalhando em harmonia e 

inclusão. Este modelo referido por Siedentop (1987), tem como principal função 

conferir um caráter social e afetivo às aprendizagens, oferecendo um caráter 

compreensivo e coerente com o ensino nas escolas. É um modelo cada vez mais 

utilizado, porque bem implementado e desenvolvido, revela resultados na 

aprendizagem de enorme relevo como foi o caso da minha turma.  

 

a estratégia e a abordagem baseada no permite permitiu-me proporcionar novos 

estímulos, dando o papel às minhas melhores alunas de Vólei o papel de minhas 

‘adjuntas’, corrigindo e motivando os alunos com mais dificuldades que pertencem às 

suas equipas respetivamente, sempre de forma orientada. Acho que dar autonomia aos 

alunos, faz com que eles estejam compenetrados na tarefa, podendo assim me focar 

mais nos alunos com maior dificuldade que precisam de outra atenção e dinâmicas. (RA 

67 e 68- 11 de fevereiro de 2019)  
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O Desflorestar do MED 

No caso das modalidades deste ano, sendo estas de curta duração, as UD são 

substituídas por épocas desportivas segundo o MED, proporcionando aos 

alunos a oportunidade de viverem uma época desportiva de forma realista. 

No entanto utilizei as caraterísticas do modelo, como se pode verificar pelas 

imagens:  

 

Figura 1- Quadro de Funções e Conhecimento das Equipas 

Numa primeira fase eram dadas a conhecer as equipas, mas também todas as 

funções para que os capitães (após serem escolhidos em concordância dentro 

da equipa), decidiam em que aulas cada elemento da equipa iria assumir a 

função, sendo estas rotativas, permitiam que todos os alunos passassem pela 

experiência. Devo realçar que cada equipa escolhia o seu nome, teriam que criar 

um grito de guerra, a questão de usarem as camisolas com a mesma cor foi 

proposta é verdade, mas não surtiu grande efeito. 
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Figura 2- Época Desportiva 

A Época Desportiva, era elaborada logo no inicio de cada modalidade, 

formalizando os jogos que cada equipa iria fazer durante toda a época.  

Para a realização desses mesmos jogos, existiam árbitros que consoante os 

quadros de funções iam arbitrando jogos que estavam a decorrer, contrários à 

sua equipa. As folhas de registo eram essenciais, para criar um ambiente mais 

formal e com possibilidade de os alunos terem um registo mais detalhado, como 

se pode ver pela figura.  

 

Figura 3- Quadro de Registo 

No final de cada Época Desportiva, existia a entrega de prémios, que confesso 

que nesse campo me superei com a realização de alguns trabalhos manuais com 

o objetivo de os surpreender, não que o premio fosse algo “rico”, mas o valor que 
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deram a esses foi gratificante. Nas figuras abaixo encontram-se alguns 

exemplos: 

 

 

Figura 4- Prémios 

 

 

A forma de operar o processo 

Relativamente à desconstrução deste processo, posso dizer que a criação das 

equipas, apenas era realizada após a AD de cada disciplina. 

Após essa avaliação, eu construía as equipas tendo em conta as caraterísticas 

dos alunos em termos motores, tentando que estas se mantivessem 

equilibradas. Tal como refere Hastie, (1998) competição com a inclusão, acaba 

por equilibrar a oportunidade de participação de forma a evitar que a participação 

se reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos alunos menos 

dotados. 

Estando estas construídas, no caso do Basquetebol logo no 1º Período, 

evidenciaram-se alunos que se mostraram desagradados com a minha escolha, 

por vários motivos, desde as más relações ou pouco desenvolvidas entre alguns 

elementos, por acharem que não iriam ganhar por ter certos elementos na 

equipa. Por isso posso dizer que a competição nem sempre é saudável se não 

souber aplicar da melhor maneira. Daí ter que direcionar todo o processo de 
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forma a os fazer entender que queria trabalhado de equipa, onde a AC era a 

chave do sucesso, onde os elementos mais vocacionados para as diferentes 

modalidades iriam assumir cargos de maior importância. Sendo estes 

promotores e impulsionadores de forma ativa no desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos com mais lacunas. 

 

“na execução dos exercícios, colocando-as logo como minha ‘adjuntas’, acabo por 

conseguir uma maior atenção e empenho por parte das mais disponíveis para a 

modalidade, inclusive a Sofia que é uma das mais “rebeldes”, e muito sinceramente 

consegue se perceber que ela está mais focada.” (RA 61 e 62- 31 de janeiro de 2019) 

 

Usando estas como alunas-adjuntas que me auxiliavam de forma a participarem 

de forma ativa na própria instrução, reunindo com elas em vários momentos da 

aula, transmitia as minhas ideias para os exercícios e estas informação eram 

passadas para a restante equipa, onde o seu foco incidia nos erros, tentando 

assim melhorar as lacunas desses alunos. Conseguindo desta forma aprofundar 

a cooperação e o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade. 

Estas ideias foram bem-recebidas, e de certo modo melhorou não só a própria 

motivação e empenho como também a dinâmica e o próprio ambiente de 

trabalho.  

 

“Os alunos estiveram muito focados, empenhados e com vontade de fazer a aula, 

apesar de alguns alunos não realizarem a aula, o seu comportamento tem sofrido uma 

evolução enorme, o “burburinho”, por vezes mantém-se, mas já é muito menos em 

relação ao 1º Período.” (RA- 59 e 60- 29 de janeiro de 2019) 

 

Apenas usei a filiação e os registos numa fase precoce do uso do modelo, 

juntamente com o culminar da Unidade com os Eventos Culminantes, fruto da 

Época Desportiva. Podendo assim chamar de período de adaptação e 

exploração, onde procurei apenas implementar os processos mais simples para 

ir familiarizando os alunos do que iria ser o nosso ano. No caso da modalidade 

de Dança, não implementei este modelo, fruto das necessidades e pouco à 
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vontade que esta representava para todos, incluindo-me a mim também. Usando 

então o ensino a pares, utilizando o modelo de adição para os passos de cha 

cha cha e Merengue. 

Tendo ganho algum traquejo com o modelo decidi investir um pouco mais sobre 

o mesmo, onde no 2º período, no Voleibol, foi onde aprofundei a atribuição de 

papeis, em termos de treinadoras, para além do papel de capitão e elementos 

para montar e arrumar os campos que já vinham sendo implementados desde 

inicio.  

Os sistemas de competição eram cada vez mais complexos, aumentando a sua 

robustez, onde em cada exercício existiam critérios, por exemplo no Remate do 

Vólei, existiam 2 arcos no campo oposto, onde só era contabilizado pronto se o 

remate fosse feito no ponto mais alto e a bola caísse dentro do mesmo. Claro 

que para tornar estes aspetos mais fáceis, usei arcos com diferentes tamanhos, 

começando pelos maiores até aos mais pequenos, aumentando à dificuldade. 

Com a visita do PO, após a lecionação da aula, partilhamos algumas ideias onde 

o professor sugeriu entrelaçar mais dinâmicas nas equipas, deixando inclusive 

os alunos assumirem um pouco mais os exercícios. Criando mais funções para 

além do capitão e adjunto, podendo criar um clima mais rico de aprendizagem, 

também sugeriu elaborar mais o processo em termos de formalidade, podendo 

aprofundar o grito de guerra, a fase das apresentações das equipas.  

Desta forma a minha principal ideia era implementar estas sugestões no 3º 

Período. 

 

“Entrei em concordância com o professor, sobre utilizar mais variantes do MED. Para 

que os alunos possam dirigir alguns momentos da aula, ou até mesmo construir 

exercícios nos jogos coletivos, proporcionando aos alunos experiências diferentes. 

Estimulando ao desenvolvimento da autonomia, cooperação da equipa, 

responsabilidade, entre outras, sendo estes valores preponderantes para um cidadão 

ativo da sociedade.” (RA Observada- 24 de Março de 2019) 

 

Chegando ao 3º Período posso dizer que consegui alcançar e aprofundar ainda 

mais as caraterísticas, funções e dinâmicas do modelo. A elaboração do Quadro 

de funções, a capacidade de tornar os jogos mais formais, com as apresentações 

da equipa, a disponibilidade dos árbitros para adquirir e utilizar as sinaléticas 
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presentes nos Manuais de Equipas (Anexo). E todo o processo de elaboração 

de exercícios, sempre com a minha orientação, onde estes eram apresentados 

pelo preparador físico e treinadores em reuniões prévias.  

Este Modelo permite que sejam fornecidos aos alunos uma autonomia e 

organização das tarefas, onde apenas neste último período consegui explorar 

estes aspetos.  

Possibilitou o desenvolvimento de competências por parte dos alunos, nas 

tarefas de ensino enquanto treinadores, mas nunca comprometendo a 

responsabilização e autonomia que foram atribuídas aos mesmos, 

nomeadamente nas tomadas de decisões e na construção dos exercícios, que 

individualizam as caraterísticas do modelo. 

 

“Os alunos têm conseguido resolver as situações por eles mesmo, assumindo algumas 

posições de liderança e autonomia, onde quem mais apresenta capacidades técnicas 

ajuda os restantes.” (RA 81 e 82- 12 de março de 2019) 

 

No meu ponto de vista, graças às estratégias utilizadas pelo MED, que são 

riquíssimas, consegui desenvolver aspetos que eles necessitavam, consegui ver 

harmonia no grupo, sorrisos rasgados no seu rosto, vontade de aprender, 

capacidade de adaptação e empenho. Onde consegui perceber que fiz uma 

escolha acertada, que as caraterísticas do MED assentaram perfeitamente nas 

dos meus alunos. Para além disso melhorei a minha gestão de aula, o próprio 

clima melhorou, a motivação estava quase sempre em alta, existiam novidades 

constantes em todas as aulas, aumentei a imprevisibilidade e acima de tudo 

consegui que eles desenvolvessem uma relação forte entre eles, fortalecendo 

não só os laços de trabalho, mas também de amizade. 

 

4.1.2.4 A importância de uma comunicação eficiente 

 

O Processo de Instrução 

A comunicação é algo fundamental na vida profissional de um docente, no caso 

do contexto de ensino recorre-se ao termo instrução. Siedentop (1991), refere 

que a instrução são todos os comportamentos que fazem parte do professor que 

usa para transmitir informação, sendo esta de conteúdos ou objetivos para o 
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ensino. Não se trata apenas de demonstrações ou ilustrações dos objetivos 

pretendidos para com os alunos, mas sim por processos complexos que podem 

ser verbais, ou não verbais que se encontram interligados à aprendizagem. 

No processo de instrução, existe três momentos para ser transmitida a 

informação, sendo ela antes da prática, onde se encontra ligada ao processo de 

demonstração e as explicações das tarefas, durante a prática onde são emitidos 

os feedbacks e por último após a prática, onde se reúne para refletir sobre a 

prática. 

 

A vontade de querer ser ouvido e entendido 

Relativamente à Apresentação das tarefas, esta deve ser clara e sucinta, 

evitando criar dúvidas nos alunos. Rink (1993), afirma que o conteúdo que assim 

a integra, deve retirar e esclarecer dúvidas do praticante, conter os objetivos, a 

dinâmica da prática e qual a sua importância. 

Devemos ter em atenção alguns enfoques para melhorar a nossa comunicação, 

que pode ser a adaptação da nossa mensagem ao nível da compreensão dos 

alunos também a própria empatia, a capacidade de comunicar com emoção e 

sensibilidade conseguindo captar a atenção dos mesmos. 

Para Rink (1993), uma das estratégias para captar a atenção e a comunicação 

entre os dois intervenientes, baseia-se na clareza da apresentação. Onde são 

defendidas algumas caraterísticas: Orientação do praticante para o objetivo do 

exercício; a disposição e sequência formada da informação; demonstrar 

exemplos corretos e errados, ser criativo na forma de comunicar, mas de forma 

correta e utilizar alunos que pratiquem a modalidade. 

Para garantir se a informação foi adquirida com sucesso e a sua compreensão 

foi da melhor forma deve-se ter em conta três fases: a fase de instrução 

claramente, de seguida uma fase de controlo dessa informação e por último caso 

seja necessário, a fase de reformulação da mesma.  

Não tendo um à vontade enorme neste campo (o meu caso), acabei por cometer 

erros flagrantes, fruto da minha inexperiência e também pela vontade de querer 

me expressar da melhor forma e com o maior rigor e pormenor possível. O facto 

de usar uma sobrecarga de informação, fez-me perceber que os alunos têm uma 

capacidade de filtrar informação se esta for direta e precisa, outro caso foi o facto 
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que os alunos apenas captavam as informações que satisfaziam as suas 

necessidades. Desta forma fui utilizando estratégias, começando pela minha 

forma de comunicar, ou seja, o cuidado com a linguagem pois em alguns 

momentos o meu sotaque ou mesmo a má interpretação das apalavras, levava 

ao surgimento de dúvidas, ações inadequadas e por vezes alguns risos. 

Necessitei várias vezes de reformular as minhas instruções, porque nem todos 

conseguiam compreender à primeira, ou numa fase mais avançada 

necessitavam de mais informação para dar resposta ao movimento ou gesto 

seguinte para obter o sucesso. Desta forma foi à base de experiências que fui 

fazendo que consegui melhorar neste campo. Comecei por um discurso longo, 

onde eles a meio se sentiram perdidos e com muita informação para assimilar, 

provocando uma nuvem de dúvidas que pairava sobre eles, impossibilitando uma 

dinâmica fluída e rentável. Por sua vez como tinha um quadro à disposição, usei 

a minha ‘arte’ do desenho junto com a comunicação para tentar alcançar o que 

pretendia. Nesses momentos os primeiros exercícios correram bem, mas a meio 

da aula era esquecido e de nada resultava a não ser voltar a explicar. 

Então a melhor estratégia às quais os alunos me responderam positivamente, foi 

através da demonstração aliada a pequenas instruções, simples e diretivas. 

Senti que os alunos retinham mais informação e conseguiam estar atentos, é 

verdade que eles necessitavam sempre de estar sobre constante vigilância onde 

a transição de exercícios e o tempo de informação tinha que ser curto, daí a 

necessidade de melhorar neste campo. Segundo Mesquita et al. (2008), não se 

sabe exatamente, que informação é mais facilmente retida e compreendida em 

prol da que mais facilmente é esquecida, ou não interpretada corretamente, nem 

quais os fatores que determinam essa retenção. 

Durante a prática procurei sempre demonstrar da forma mais correta possível, 

embora por vezes não tenha sido fácil, como no caso da Ginástica, o docente 

deve estar seguro do que está a fazer, por isso “coloquei as mãos na massa” e 

praticava os movimentos de equilíbrio, de rotação e até de força. Evitando assim 

desagrados e constrangimentos. Seguindo assim as indicações que Rosado e 

Mesquita (2011) salientam, com alguma frequência, deverá ser o professor a 

realizar a demonstração, já que pode ajudar à criação de uma imagem mais 

positiva de si e da atividade desportiva em causa. Por sua vez uma estratégia 
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por mim também utilizada foi dar relevo aos meus alunos, aproveitando as suas 

qualidades para serem um exemplo para a turma. Não só pretendia ir alternando 

esta dinâmica de demonstrações, como também queria que participassem e se 

sentissem integrados no processo de E/A. No caso do Voleibol ter alunas que 

praticam de forma Federada, poderia por em causa as minhas demonstrações, 

assim sendo colocar as várias alunas a demonstrar inibiu-me de trajetórias 

menos pretendidas da bola em exercícios dinâmicos. 

No caso da Ginástica, optei por utilizar o Vítor, o meu colega de estágio, sendo 

professor no GuimaGym, era óbvio que o rigor e a excelência eram superiores à 

minha prática. Dessa forma enquanto fornecia as informações e os objetivos de 

cada movimento este ia demonstrando, o que provocou reações muito positivas 

e uma visualização mais pormenorizada. 

 

“Nesta aula, o Vítor ajudou-me nos circuitos, sendo ele professor de ginástica, foi uma 

ótima ajuda, mas desse modo acabei por descorar das estações chave, devendo assim 

melhorar a minha intervenção e circulação por todos as estações de forma mais 

‘invasiva’. (RA 53 e 54- 17 de janeiro de 2019) 

 

Esta estratégia já tinha sido recomendada pela PC e pelo PO, pois é um dos 

benefícios que se tem de estar em NE, aproveitar o que cada um dos elementos 

pode fornecer ao grupo, mas também à prática e à aprendizagem dos nossos 

alunos.  

Para retirar dúvidas, usei várias vezes o questionamento para esclarecimento de 

dúvidas, mas também para questões de criar laços com os alunos, fortalecendo 

a relação professor-aluno. Evitando colocar alunos em situações embaraçosas 

como direcionar perguntas apenas e só para a sua interpretação e consequente 

resposta, estas eram de caráter mais geral ou então para toda a turma, 

promovendo inclusive a interação e a própria entreajuda na elaboração das 

respostas. 

Para além disso o questionamento permitia-me apontar para outros interesses, 

como a capacidade de reflexão, procurando que os exercícios não fossem 

apenas instruídos, mas sim percebidos e compreendido o seu propósito.   
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Feedback Pedagógico 

Outro aspeto fulcral que foi trabalhado por mim foi a capacidade de intervir de 

forma correta, fornecendo um feedback preciso e esclarecedor do que pretendia. 

Segundo Rosado & Mesquita (2011), é usual referenciar o feedback como uma 

mais valia no processo de interação. 

O processo de feedback visa dois focos, a performance e o resultado, porém a 

minha intervenção incidia mais sobre a performance, procurando instruir sobre 

os meus alunos nos aspetos motores. O professor deve proceder a um processo 

concreto para completar o feedback pedagógico: observar, identificar o erro, a 

tomada de decisão (intervir ou não intervir), fornecer o feedback pedagógico, 

observar a situação com o pressuposto, e ocorrência de um novo feedback 

pedagógico. Uma das coisas que aprendi a aplicar foi respeitar o chamado ciclo 

do feedback pedagógico, porque numa primeira fase o feedback que fornecia 

era visto apenas como uma chamada de atenção e quando virava costas este 

não era ‘respeitado’. Tal como refere Rosado e Mesquita (2011), o feedback 

emitido logo após a execução melhora as condições de eficácia. Desta forma 

quando comecei a respeitar este processo, com a ajuda da PC, permitiu-me não 

só evidenciar melhores respostas dos meus alunos como também eles se 

sentiram mais acarinhados, sentiram-se que eu me importava verdadeiramente 

com eles e com a forma como realizavam os seus gestos e habilidades.  

Não usufruía do feedback apenas como medida de correção e ajuste, o facto de 

usar o feedback positivo, onde apenas um gesto ou acenar da cabeça ou então 

uma simples palavra acabava por lhes fornecer um leque enorme de informação 

de sentido inteiramente positivo. Rink (1993) afirma que o feedback é uma 

informação que o aluno capta face à sua performance e prestação. Tornaram-se 

pormenores que fui absorvendo durante todo o ano e que é um aspeto que 

influência inteiramente o seu comportamento.  

Em relação ao feedback necessitei de controlar outra coisa, embora o aluno 

apresente vários lapsos num movimento/exercício, o feedback necessitava de 

ser diretivo focando apenas um gesto, ou seja, não poderia referir que o 

movimento do MS não era o correto, o MI deveria estar mais à frente, a anca 

deveria acompanhar todo o movimento de rotação. Porque isto causava uma 

confusão e um excesso de informação para os alunos. Daí referenciar que o ciclo 



 

      

65  

  

do feedback é de extrema importância. Segundo Hattie (2009), o feedback é 

mais eficaz quando informa o aluno acerca do seu desempenho, quando o leva 

a se concentrar em formas e estratégias que o façam melhorar esse 

desempenho, e ainda que preserve a sua identidade e autoestima. Este deve ser 

usado de forma correta e não como forma de humilhar ou desvalorizar as 

capacidades do aluno, às vezes o que fazia era retirar o aluno do espaço onde 

estava inserido e responder às suas dificuldades. Porque isto causava uma 

confusão e um excesso de informação para os alunos. Para além disso a 

resposta a nível motor e amímico era bastante positiva.   

A decisão é tomada pelo professor, referente à intervenção do professor 

influenciando o exercício propriamente dito, ou chamar/esperar pelo final do 

exercício para fornecer. No meu entender e perante a minha prática tentei fazer 

um misto dos dois, não influenciando a dinâmica retirava se assim fosse possível 

o aluno do exercício e fornecia o feedback.  

Tinha modalidades que não me sentia confortável, a Ginástica foi onde se notou 

essa maior dificuldade, no entanto tinha noção da importância deste e do que 

necessitavam os meus alunos, procurei investir e aprofundei os meus 

conhecimentos para que essa lacuna não fosse motivo de insucesso. Uma 

instrução incorreta poderia refletir-se num acidente muito perigoso.  

No entanto sinto que foi uma caminha ascendente desde o inicio do ano letivo 

até agora, onde sinto que me tornei um melhor transmissor e mais interventivo, 

alcançando sucesso com essas intervenções, que neste caso significava que os 

alunos conseguiram realizar o que era pretendido. 

Durante todo o ano, onde me fui apercebendo que nós humanos temos uma 

capacidade de processamento limitada, necessitei de ter cuidados acrescidos 

para que tentasse chegar com a informação aos alunos e esta fosse bem 

interpretada.  

Posso concluir que a qualidade da informação e da instrução requer muito da 

importância e do tipo de relação que se estabelece entre o conteúdo e o objetivo 

propriamente dito, tudo isto tendo em conta as situações a que estas são 

aplicadas. 
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4.1.2.5 Da Diretividade à Descoberta Orientada  

Dadas as caraterísticas da minha turma (falta de disciplina, baixa 

responsabilidade, pouco intuito de iniciativa e de autonomia), procurei sempre 

encontrar formas de conseguir desenvolver estratégias para conseguir captar a 

atenção e despontar uma vinculação duradoura à PD. 

Tal como refere Rink (2001), não há nenhuma teoria de aprendizagem que 

explique a aprendizagem, ou a falta dela e, todas as situações, portanto não 

poder haver uma única abordagem à instrução. Cada teoria é usada como apoio 

à instrução. Cada uma tem uma peça de um fenómeno muito complexo a que 

chamamos ensino. Procurando assim dar uma atenção a cada aluno como 

individual, com novas e particulares experiências, considerando as motivações 

específicas e as próprias dificuldades, não se baseando numa única e só 

abordagem. 

 

O início de um processo longo 

O aprofundamento do MED não aconteceu numa fase precoce do AE, isto deve-

se ao sucedido que já tenho vindo a referir das caraterísticas e problemas da 

turma, portanto optei pelo MID por este ser um modelo que evidencia uma taxa 

de eficácia no ensino de habilidades nestes contextos. Onde neste modelo o 

controlo e a monitorização das atividades são um ponto chave, através das 

estratégias instrucionais com caraterísticas mais formais e explicativas. Após 

lhes explicar os exercícios de forma verbal e visual, aguardava a resposta deles, 

fornecendo feedbacks para que conseguissem alcançar o objetivo do exercício. 

Estes eram diferentes de aluno para aluno, os que apresentavam maiores 

dificuldades necessitavam de uma atenção mais pormenorizada, fornecendo e 

estando presente para explicar passo por passo. Por exemplo no serviço por 

baixo, existiam alunos que não conseguiam aplicar a força pretendida na bola, 

mesmo executando todos os critérios de êxito do exercício, numa primeira fase 

colocava-os mais dentro do campo, onde o conseguir passar a bola para o outro 

lado era o objetivo que pretendia alcançar. 

Neste modelo existem pormenores que tentei sempre ter em conta, o explicar de 

forma meticulosa cada movimento ou gesto pretendido, referir sempre os 

pequenos passos para conseguir alcançar o mesmo, dar sempre atenção ao 
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objetivo mínimo para que os alunos consigam atingir. Uma estratégia que fui 

reparando que ia surtindo efeito era o recurso às palavras chaves, nas 

explicações e as demonstrações suportadas pelo recurso a palavras-chave, 

focalizam a atenção do aluno no que é essencial para a o desenvolvimento da 

tarefa (Cutton & Landin, 1994). 

Eu tinha um objetivo muito claro nesta fase que era assegurar que os alunos 

adquirissem as competências básicas de cada modalidade, através do número 

de repetições dentro do exercício, podendo o tempo de exercitação ser reduzido 

se os alunos atingirem o sucesso, onde o mesmo não aconteceu muitas vezes. 

Dado as dificuldades que os meus alunos apresentavam, necessitei de estar 

atento repetidamente à sua prática necessitando de conversar com o/os alunos 

para contrariar as mesmas. No caso de responderem mais prontamente aos 

meus objetivos como no caso do Vólei, aumentava à dificuldade, incluindo 

também o objetivo de estarem pré dispostas para ajudar os colegas, aumentando 

assim à responsabilidade atribuída.  

Por outro lado, procurei desenvolver o MED, numa parte mais avançada do 1º 

Período, onde a partir daí com a turma a apresentar uma dinâmica mais refinada 

e comportamentos adequados, deu-me possibilidade de explorar as 

particularidades do mesmo. Cabe ao professor conduzir o modelo de forma a 

permitir que os alunos tenham uma autonomia de elevada relevância, podendo 

assim o professor ter uma postura de orientador e impulsionador da prática. Com 

esta implementação, os alunos iam participando de forma significativa nesses 

mesmos processos de instrução.  

Com o decorrer do ano letivo, mais concretamente no 3º Período, foi onde 

despertou a descoberta orientada das aprendizagens se instaurou no processo 

E/A, fornecendo ferramentas para que os alunos se questionassem sobre o que 

necessitavam para melhorar. Através do questionamento que ia fazendo aos 

alunos, estes iam absorvendo partes da sua reflexão para aplicarem no que ele 

e os restantes membros da equipa precisavam.  

 

“os alunos estão familiarizados com a Modalidade que de certo modo, vão corrigindo e 

incidindo sobre os erros dos restantes colegas de equipa, onde dessa forma é mais com 
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eles que procuro dar mais informações acerca da dinâmica e da sua função, para 

posteriormente incidirem sobre estes.” (RA- 97 e 98- 30 de abril de 2019) 

 

Não é de todo um processo fácil, mas graças às caraterísticas do MED, e ao 

fornecimento de manuais de equipa, de todo o processo de registo, estes 

conseguiram na modalidade de Voleibol instigar sobre as suas lacunas. 

 

A inclusão de funções propositadas 

Além de incutir os papéis de ‘adjuntos’, nas diferentes modalidades o processo 

de AC e desenvolvimento do trabalho a pares foi a estratégia adotada no 

decorrer do Ano de Estágio. Para além de lhes promover o desenvolvimento dos 

valores anteriormente referenciados, olhavam com outros olhos para a 

modalidade e para a própria disciplina, sendo estes locomotores ativos do seu 

processo de E/A. Onde se evidenciou um maior aproveitamento deste processo 

de trabalho a pares e AC, foi no âmbito da ginástica, claro que nas outras 

também estava bem patente, mas a que me realçou mais foi no 2º Período, em 

Ginástica Rítmica e Acrobática. Após dadas as ferramentas de trabalho 

(elementos de ligação, de equilíbrio, rolamentos entre outros), necessitavam de 

construir uma sequencia gímnica incorporando tudo que foi trabalhado nas aulas, 

dando aí margem para a criatividade e uso de elementos que não foram 

abordados. Sempre com as minhas ‘dicas’ e criação de um manual de equipa 

(anexo) para que servisse de orientação para a sua construção.  

 

O Balanço geral 

Foram várias as dificuldades que fui tendo durante este processo de evolução 

da minha instrução, nem sempre conseguia alcançar o objetivo de lhes conseguir 

passar a mensagem, porque por vezes sentia que era demasiado simples e 

abdicava de pormenores chave do exercício. Levei algum tempo a ambientar-me 

que muitos dos alunos não praticavam nenhuma modalidade fora da Escola para 

estar habituados a algumas rotinas, ou que teriam tido aulas similares em relação 

aos exercícios nas diferentes modalidades. 

Daí que o encurtamento da informação e o uso de demonstrações permitiu-me 

irradiar muitos destes problemas, ser conciso e fulcral nem sempre é fácil, 
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porque eu criava uma ideia de como explicar e por vezes saía completamente 

furada. Por diversos motivos, desde os comportamentos, as próprias dúvidas 

que iam se formando nos alunos, o querer instruir de forma rápida para evitar 

perdas de tempo.  

Apesar dos esforços, iam sempre surgindo erros nas execuções dos exercícios, 

por sinal, a minha turma não é a chamada turma de eleição, por isso deparei-me 

várias vezes com interpretações completamente erradas. No entanto foi nestes 

casos que procurei não individualizar os erros mais flagrantes, a demonstração 

dos aspetos incorretos deve ser realizada pelo professor, ou então por bons 

alunos e não pelos atletas que apresentam dificuldades, evitando assim a 

humilhação do mesmo (Rosado & Mesquita 2011, p. 98), 

Referente ao desenvolvimento dos alunos, estes foram melhorando e 

desenvolvendo competências bem como os seus conhecimentos, dando 

enfoque ao MED, com a influência e o sucesso da AC, o foque sobre o “EU”, 

como professor foi diminuindo, mas nunca estando de forma passiva. 

O professor não pode adotar uma postura de mero observador, porque apesar 

do ensino estar a ser em parte conduzido pelos alunos, é o professor que serve 

como ponte entre o desconhecido e o conhecimento. 

 

4.1.2.6 A capacidade de Observação  

A Observação esteve presente em todo o ano de estágio, o nosso Núcleo de 

Estágio esteve presente em todas as aulas que lecionamos, inclusive as da PC. 

Foi uma rotina incutida no nosso seio por parte da PC, onde no balanço final 

apenas conseguimos tirar boas ilações desta decisão. Ficávamos sempre 

bancada, tirando o professor/a que estivesse a exercer a aula. Acabando por 

sermos intitulados como o “Bando dos 4”, pois andávamos sempre juntos. Para 

melhorar a nossa análise elaboramos uma tabela de observação (anexo) com o 

intuito de pormenorizar a nossa prática. Como refere Postic (1979), refere que 

os instrumentos de observação têm por função ajudar e melhorar o 

desenvolvimento comportamental do jovem professor, conseguir situá-lo numa 

perspetiva de evolução. Por vezes não conseguimos ter noção de possíveis 

lapsos que se encontram fora da nossa perspetiva, ou por sermos inexperientes, 
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por estarmos compenetrados na nossa tarefa, demasiado envolvidos no clima 

de aula, ou por outro motivo.   

 

A Observação sobre a prática 

Segundo Sarmento (2004) observar é muito mais que olhar, por isso quem 

observa atribui um significado do que vê. Para ser um bom professor necessita 

também de ser um bom observador, para melhorar esta particularidade, 

observávamos individualmente, mas em grupo, ou seja, expondo o que cada um 

interpretava das situações e discutindo as melhores opções. 

No entanto visa-se sempre a aprendizagem do professor. Caires (2001), tem 

uma visão muito clara acerca disto, sendo que observar a atuação do colega, 

confrontando com situações específicas, permite ter uma perceção da 

complexidade de tarefas e papeis das quais não tinha noção, bem como a 

dificuldade da sua gestão. 

Daí que o uso das grelhas de observação permite não só observar as 

dificuldades dos colegas como também melhorar a sua prática, foi algo 

fundamental para mim, que me fez modificar o meu diálogo, a própria forma de 

dirigir aos alunos, a forma como construía as aulas tendo e conta as 

caraterísticas dos meus alunos. De tal forma que as nossas aulas eram todas 

colocadas como se fosse um ‘livro aberto’, dando oportunidade a todos para 

comentar as mesmas. Seguíamos sempre uma teoria muito peculiar, mas com 

lógica. O feedback que surgia sempre após a lecionação da aula eram sempre 

os aspetos positivos, de seguida os aspetos a melhorar, mas sempre numa 

perspetiva construtivista. 

Estas observações surtiram um efeito muito grande ao longo do ano letivo, 

notando uma trajetória ascendente em termos de atuação e performance. 

Consegui adquirir uma capacidade de refletir de forma diferente perante as 

adversidades, por exemplo quando algum aluno tinha comportamentos 

incorretos, em vez de o repreender acabava por fazer ver o que estava a fazer, 

e quais as melhores ações a realizar, evitando conter um aluno enfurecido e com 

pouca vontade de fazer a aula.  

Estas observações influenciaram em muito a minha construção pessoal, 

aprenderam-se a ter noção do que fazia de errado e quais as virtudes e ações 
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que poderia aproveitar em meu e benefício dos alunos. Claro que nem sempre 

me senti confortável com as observações dos meus colegas e da PC, porque é 

uma pressão extra. Quando chegava o momento onde estava o PO presentes, 

aí os nervos invadiam-me completamente, porque de certo modo era um 

momento de avaliação, pensava eu. Mas na verdade o PO veio sempre com o 

intuito e vontade de me dar bons conselhos e ajudar-me a crescer, os feedbacks 

que me dava, os conselhos, tentei sempre aproveitar e explorá-los ao máximo. 

Sentia-me mais confiante, dava me uma resposta positiva ao trabalho que já 

tinha desenvolvido e isso dava-me força e vontade de querer melhorar. Por outro 

lado, tentava sempre ajudar os meus colegas, potencializando com criticas 

construtivas as dinâmicas e aspetos menos bons que decorram na destes. 

Estando em grupos conseguíamos alcançar várias perspetivas, onde 

debatíamos com alguma intensidade sobre o que se podia melhorar verdadeira 

tendo em conta as caraterísticas do professor em questão. A PC também nos 

questionava assiduamente sobre questões em específico, de forma a pensarmos 

rapidamente numa estratégia, começando a impor rotinas ao nosso cérebro. 

Mesmo sabendo que estas observações tem um cariz positiva na construção e 

desenvolvimento profissional, ficava sempre nervoso porque sentia-me 

observado. É uma sensação de mal-estar, ou se calhar pela vontade de não 

querer fazer algo errado, tentar ter a melhor prestação possível, ter cuidado com 

o diálogo, com as dinâmicas dos exercícios, com a gestão e controlo da aula. 

Tornam-se demasiados fatores a ter que associar no nosso pensamento, mas 

sabia que o feedback que iria receber seria em prol de uma melhor prestação da 

minha atuação. Não me previu ou deixei de lado quaisquer conselhos dos meus 

colegas, tentei sempre subir mais um passo e acrescentar sempre qualidade à 

minha lecionação. 

 

“Referente a esta aula, os meus colegas e professora cooperante, tinham algumas notas 

para eu ter em conta. O facto de ser calmo acaba por não conseguir demonstrar 

entusiamo na explicação dos exercícios, não conseguindo “vender o meu peixe”, não 

conseguindo contagia-los para aqueles exercícios mais específicos, pois eles gostam é 

de jogo. Demorei muito tempo na organização na parte inicial, devia ter pegado logo nos 

coletes, para não perder tanto tempo. O mesmo acontece no caso das bolas, quando 

disse para eles irem buscar as bolas antes de explicar o exercício, eles pegaram e claro   
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batiam com elas no chão, são coisas que facilmente se podem colmatar” (RA 7 e 8- 4 

de outubro de 2018) 

 

“Referente a esta aula, os meus colegas e professora cooperante, disseram que a aula 

estava muito bem estruturada, correndo bastante bem. A professora gostou da Unidade 

Didática, dando-me os parabéns por todo o processo, a paciência com os mesmos e o 

progresso substancial dos alunos nesta.” (RA 43 e 44- 10 de dezembro de 2018) 

 

Nunca virei costas ao conhecimento e nunca o vou fazer, porque feliz é aquele 

que quer sempre aprender e nunca se contenta com o que já alcançou. 

 

4.1.2.7 Avaliar para melhor ensinar 

Perceber para melhor entender 

Segundo Bratifische (2003), o principal objetivo da avaliação é o diagnóstico, é 

detetar as dificuldades da aprendizagem e suas causas, e, quando bem 

compreendido, esse processo possibilita grandes ganhos à Educação e a 

aprendizagem do aluno se torna mais significativa. A avaliação é uma 

qualificadora da qualidade e do trabalho elaborado no ensino, sendo uma tarefa 

complexa aos quais sinto que não saímos preparados da nossa formação para 

o fazer de forma correta.  

A avaliação está inteiramente ligada à avaliação dos objetivos, ou seja, está 

relacionada com a causa/efeito, que também está diretamente ligada ao 

planeamento (Goldberg e Sousa, 1979). Deste modo foi necessário em todas as 

modalidades submeter o processo de avaliação, desde a AD, a AC e a AS, onde 

o objetivo seria obter informações de forma a regular a qualidade de ensino 

imposta e a capacidade de resposta e aprendizagem por parte do aluno. 

 

Aprimorar para conseguir avaliar 

A avaliação embora seja um processo complicado, é benéfica nos dois sentidos, 

ou seja, para o professor porque recolhe informações capazes de o colocar em 

determinado ponto do modo mais correto e eficaz, servindo como guia ao aluno. 

Procurei sempre durante este processo de Avaliação ter em conta diversos 

fatores, ser participativo e ao mesmo tempo reflexivo, compreensivo, saber 



 

      

73  

  

entender o papel do aluno, fornecer e proporcionar uma aprendizagem rica e 

criar um ambiente motivador para prática. No entanto as dificuldades eram 

enormes, pela necessidade de ter que observar vinte e seis, que depois se 

tornaram vinte e quatro mais tarde, nomeadamente em vários parâmetros. 

Tratando-se de uma AD ou de uma AS, sendo que esta última permite que exista 

mais tempo para observar e ir retirando notas sobre os alunos, o que na verdade 

ajudou e muito o facto de poder observar os alunos diariamente (em dias de 

aulas), para ter uma visão mais elaborada sobre cada um. Porque para além de 

serem muitos alunos, a enormidade de critérios que cada elemento era 

composto tornava-se incapaz de recolher uma informação realista e concreta. 

Deste modo a estratégia que optei foi de nas AD (Anexo) e AS (Anexo) realizar 

uma avaliação global, destacando os alunos que se mostravam com mais 

lacunas e outros pelo qual se destacavam, obviamente que isto torna-se uma 

avaliação muito geral. O processo seguinte era durante as aulas aproveitar para 

recolher informações mais detalhadas de elementos que não tinha conseguido 

observar dos alunos, conseguindo assim dar um enfoque e uma atenção mais 

pormenorizada de cada um. Para além disso senti que desta forma retirei 

pressão sobre os alunos e o clima não era de tanta tensão. Para dar vida a esta 

ideia, necessitei de criar as grelhas de Avaliação mais simples, escolhendo dois 

a três critérios como grandes objetivos atingir, deixando tudo mais objetivo e 

claro. No caso da minha turma partilhada, composta por 28 alunos, foi mais fácil 

o desenrolar deste processo. Visto que estávamos os 4 integrados ao mesmo 

tempo, cada um ficou responsável por uma vertente, que no meu caso foram os 

saltos. Mas a particularidade das tabelas eram as mesmas, mas neste caso nas 

AD e AS conseguimos retirar logo um leque enorme de informações que se tinha 

tornado impossível na minha turma residente. 

Como refere Bratifische (2003), os aspetos cognitivos e afetivos devem fazer 

parte de uma avaliação que visualize o aluno na sua íntegra. Neste sentido 

segundo as normas orientadoras da Escola, os aspetos cognitivos 

correspondem a 70%, que é referente ao conhecimento e ao que o aluno sabe 

fazer, e os outros 30% correspondem aos valores, sendo assim avaliáveis a 

assiduidade, o comportamento, empenho entre outros. 
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Para além disso este mesmo autor, defende a ideia que há espaço para avaliar 

estas duas componentes e que se deve usar medidas, no entanto esta terá que 

ter um caráter estimulativo, fazendo a ponte entre o interesse e o objetivo 

pretendido. 

 No entanto os conteúdos devem estar sempre contextualizados, numa 

realidade que possibilite o aluno a aquisição de novos conhecimentos, 

habilidades e o enriquecimento de valores. No caso da turma residente, os 

valores da nota final variavam entre o 1 a 20 valores e no 6º ano variavam entre 

1 e 5 valores. 

Em todas as UD, necessitei de realizar o mesmo processo de Avaliação, 

alternando em algumas modalidades a forma como o fazia, onde mais à frente 

irei explicar.  

 

Dando foco na AD progredindo até à AS 

A fase de Avaliação é constituída por três fases, já por mim mencionadas 

anteriormente. No caso da avaliação diagnóstica (esta realizada sempre na 

primeira aula da modalidade), segundo Bloom et al. (1975) procura a presença 

ou ausência de habilidades, bem como conhecimentos e as causas para as 

dificuldades das aprendizagens. Através desta avaliação começa-se a reunir 

informações sobre os objetivos pretendidos e a atingir, bem como os conteúdos 

a serem lecionados e a sua sequencia progressiva. Era complicado avaliar numa 

fase inicial todos os alunos, a estratégia adotada foi o trabalho quase de forma 

analítica em alguns momentos para após essa observação passar ao jogo 

propriamente dito, no caso dos jogos de invasão. Permitia-me referenciar a 

questão técnica na fase analítica e por sua vez em contexto de jogo, assim de 

forma quase sistemática conseguia ter uma visão privilegiada de cada aluno. 

Com o desenrolar da prática e o conhecimento dos alunos, consegui em 

contexto de jogo assinalar mais aspetos, sem ter que recorrer aos exercícios 

específicos.  

No caso da Avaliação formativa, Haydt (1995, no. 17), refere-se a esta como 

momentos em que se verifica se os alunos estão a atingir os objetivos propostos. 

Esta Avaliação permite colmatar os erros e melhorar o processo de E/A, 

podendo inclusive mudar as estratégias elaboradas para atingir os objetivos. 



 

      

75  

  

Como no caso do Badminton, que optei por não preparar a lecionação do 

encosto, porque ainda estavam evidentes dificuldades nos gestos anteriores, 

optando pelo aperfeiçoamento desses. Outra estratégia era as referências dos 

meus alunos sobre as prestações dos seus colegas, mudando o enfoque para 

as questões de participação, performance e diferenciação de papéis, podendo 

estes me ajudar a referenciar valores mais precisos da avaliação individual e em 

equipa.  

Por último a Avaliação Sumativa, tal como refere Miras e Solé (1996, p. 378) 

determinar o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem. Onde 

se verifica se os objetivos foram cumpridos, qual o grau de aprendizagem dos 

alunos, fazendo um balanço final acerca do processo de E/A. 

Com a implementação do MED, foi crucial nestes momentos de avaliação, onde 

a possibilidade de existirem registos estatísticos, resultados e momentos 

avaliativos das performances, contribui para o leque de informação recolhida de 

cada aluno. Por exemplo no caso da Ginástica, existiam folhas de registo para 

catalogar de 1-20 o contributo do aluno para a elaboração da coreografia 

(anexo). Todos esses dados tinham um peso na sua nota final, fazendo parte da 

avaliação de cada modalidade. 

O que me provocou algum desconforto foi o facto de não se conseguir avaliar 

todos os parâmetros de forma mais pormenorizada, para isso passo a citar 

Kraemer (2005),o uso da  descrição da avaliação e da aprendizagem poderia 

revelar todos os factos que acontecem em contexto de aula. Se fosse instituída, 

a descrição (e não a prescrição) seria uma fonte de informação mais 

contextualizada com a realidade, desde que não houvesse uma vinculação 

prescrita com os resultados. No entanto ainda não é possível encontrar esses 

métodos nas Escolas. 

Por vezes durante as UD, por exemplo Basquetebol, foi complicado encontrar 

soluções para aquilo que encontrava durante as aulas, a técnica não estava 

“bem alimentada” dos anos passados e o contexto tático foi em todo destruído 

pela liberdade nos mesmos. Necessitei de adaptar várias vezes adaptar os 

meus objetivos, porque não queria que os alunos saíssem deste ano com 

lacunas básicas da modalidade.  
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“Quanto aos aspetos táticos, os alunos não têm noção do espaço, para além de não 

ocuparem os corredores, após o passe limitam-se a ficar estáticos, não cortando para 

o cesto, pedindo a bola, ou em ultimo caso voltar a ocupar o local para ser linha de 

passe. “(AD Basquetebol- 12 de dezembro de 2018) 

 

Relativamente aos aspetos sociais, no caso do fair-play, a própria cooperação, 

a participação, o empenho, a união, o próprio trabalho em equipa, foram aspetos 

que foram tidos em conta em todas as UD. Isto foi uma ideia por mim incutida 

desde inicio, onde se via claramente que não fazia parte das suas rotinas, estas 

perspetivas de envolvimento e desenvolvimento dos valores dos alunos estão 

em perfeita concordância com o sentido que futuramente vão desenvolver nas 

suas vidas pessoais, de tal forma que se torna essencial ser um elemento 

avaliativo. 

Devo realçar que a AS da modalidade de Ginástica não cumpriu com o mesmo 

registo que foi efetuado na AD como todas as outras modalidades. Como o seu 

objetivo era elaborar uma coreografia, os parâmetros avaliados passaram pela 

criatividade, rigor, disciplina, apresentação e claro todos os valores acima 

referidos. 

Por último, classificar os alunos no final de cada modalidade é de extrema 

dificuldade, ter que classificar a sua participação e trabalho desenvolvido com 

um valor torna-se por vezes injusto porque nem sempre se conhece a pessoa 

inteiramente para se poder classificar, onde considero que por vezes fui injusto 

ao fazer um mau julgamento e observação do mesmo. 
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4.2 Área 2- Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

Esta Área visa o esforço e o trabalho do professor na Escola e na Comunidade 

escolar, de forma contextualizada, responsável, cooperativa e inovadora. Acho 

que é uma Área de enorme importância, onde o professor se encontra inserido 

em inúmeros assuntos, fora do contexto de lecionação de aulas. Estive presente 

com a PC nos processos de DT, e é de realçar que existem assuntos muito 

delicados que exige cuidados meticulosos por parte dos professores. Para além 

disso sinto que desenvolvi uma relação com todas as pessoas que fazem parte 

do contexto Escolar. Participei nas diversas reuniões de caraterísticas diversas, 

desde a Reunião de Professores a Reunião de Pais, com direções e objetivos 

diferenciados.  

A escola procurou desenvolver atividades para a comunidade escolar, neste 

caso mais direcionado para os alunos, os torneios e Desporto Escolar e a Xico 

Olimpíadas. No nosso caso (núcleo), procuramos proporcionar atividades que 

conseguissem ter um impacto marcante e que de certa forma não só motivou 

toda a comunidade como também nos enriqueceu em termos de experiências e 

vivencias. Desde o uso das novas tecnologias em nosso favor (Instagram), como 

atividades que visassem o desenvolvimento e enriquecimento dos alunos, como 

palestras, idas ao GuimaGym ou o Urban Workout. 

Estas atividades proporcionou um desenvolvimento dos valores éticos, o 

convívio, o diálogo a entre ajuda, são valores que se devem preservar e alimentar 

diariamente. A forma como víamos os alunos, a motivação, as respostas 

positivas, o bom ambiente motivou-nos enquanto grupo a que na próxima 

atividade conseguíssemos surpreender ainda mais e que no final quem saísse 

proveitoso destas mesmas, fossem os alunos e toda a comunidade conforme a 

direção de cada atividade.  

 

4.2.1 Direção de Turma 

Segundo Boavista & Sousa 2013) este cargo constitui um elemento determinante 

na mediação de conflitos, que não se encerram apenas no recinto escolar, 

ramificando-se e multiplicando-se por toda a comunidade educativa. A escola é 

uma organização, onde dentro dela estão inseridas situações administrativas, 
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sociais e educacionais. Estas têm que ser vistas como organizações autónomas, 

independentes, inclusivas e cooperantes, pretende-se que seja uma escola com 

valores a transmitir, que prepara os seus alunos para o futuro. Para isso 

necessita de existir hierarquias na liderança na escola, sendo que o DT tem a 

tarefa de coordenar todo os docentes, incentivando a que despertem nos seus 

alunos o desenvolvimento pessoal e social. Tem também a difícil tarefa de ser a 

fonte de informação entre Professores e Encarregados de Educação e vice-

versa. 

Este ano foi também um espaço de abordagem a assuntos mais delicados como 

o acompanhamento da PC no seu papel como DT. Desta forma em concordância 

com a nossa PC, achamos fundamental estar presente nos vários momentos que 

são destinados a estas funções, estando por dentro em assuntos mais 

direcionados para os alunos e qual a verdadeira função do DT.  

Num DT é necessário conter algumas qualidades: compreensão, autenticidade, 

capacidade de comunicação, aceitação, exigência, amizade, justiça, maturidade 

e disponibilidade (Marques 2002, p.27). Ser DT é muito mais que ser um 

“Professor”, necessita de ter capacidade de adaptação e compreensão aos 

diversos “problemas/necessidades” que os alunos precisem. Eu encarei estes 

momentos com entusiamo, tinha muita curiosidade e queria perceber mais como 

se desenrola o papel do lado do DT, porque do lado de aluno já tinha vivenciado. 

Eu conheci as caraterísticas dos alunos da turma que dirigia, graças às reuniões 

de turma, foi aí que comecei a entender o que cada um era fora da minha 

disciplina, quais as suas necessidades, quais os seus comportamentos e as suas 

ações. O mesmo se passou neste caso, a turma que era destinada à PC, era de 

10º ano de Ciências Socioeconómicas, que por ventura apresentava diversos 

problemas em termos comportamentais, de aproveitamento educativo e de 

dificuldades de alguns alunos. Desta forma consegui estar de perto com alguns 

problemas que na minha maneira de ver serão transversais a anos futuros em 

alguns casos, noutros permitirá adquirir estratégias e ferramentas para saber 

lidar com problemas extra letivos. 

À vez cada um de nós estava presente no horário de Diretoria de Turma, que era 

às sextas feiras, no 1º tempo. Quando chegou a minha vez a minha PC, fez um 

breve resumo do iriamos tratar, desde faltas a agendar as reuniões dos pais que 
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pretendiam ter uma reunião privada, a assuntos que necessitavam de ser 

transmitidos aos mesmos. Comecei por abrir a plataforma e começar a ajudar na 

justificação de faltas, onde a professora ia explicando que havia casos que 

necessitavam de cuidado, como o da Catarina que já tinha sofrido depressões 

que faltava várias vezes. Existiam faltas de atrasos recorrentes, no caso da 

nossa Escola, ela usa uma plataforma eletrónica, que por sinal não permite 

marcar essas, no entanto por diálogo/reclamação dos outros professores essas 

evidencias eram tidas em conta, sendo necessário alertar os respetivos pais. 

Muitas e na maior parte das vezes estas faltas não são sequer conhecidas por 

parte dos EE se não for por ações como estas do DT, por isso torna-se primordial 

manter os pais ocorrentes dos seus educandos. 

Antes das reuniões com os EE, existe uma reunião de Turma para divulgar as 

notas como acontece em todas as disciplinas, aí são recolhidas informações 

sobre cada aluno em Específico, para que na entrega das notas os Pais 

consigam perceber o percurso e as ideias propostas para melhorar o rendimento 

escolar do seu educando. Aí participei na elaboração da ATA, que trata de todo 

o processo elaborado nessa mesma reunião como forma de registo. Para cada 

aluno é elaborada a sua pauta de notas, onde como conclusão estava descrita 

toda a sua participação do Período, o rendimento do mesmo e quais as 

estratégias propostas para cada aluno. O DT para além de ser professor deve 

preocupar-se com a melhoria dos seus alunos, porém após as possíveis 

estratégias propostas cabe aos pais aceitarem essas medidas, por exemplos os 

apoios indicados nem sempre são bem aceites pelos EE, que por sua vez 

acabam por procurar lugares para os seus alunos terem “explicações”. 

O momento que mais me marcou foi a Reunião com os Encarregados de 

Educação, onde por sinal surgiu uma situação que me alargou as ideias em 

relação a possíveis problemas que possam surgir e a capacidade de resposta 

que o DT deve ter para responder. 

 

Esta reunião ficou marcada por uma intervenção de uma Mãe que após esta ganhou 

novo abalo por mais dois pais que apoiaram a opinião. Trata-se da justificação de faltas 

no dia da Greve dos Alunos, onde estes não estiveram presentes na escola nem na 

Greve. A professora teve uma conversa com os alunos onde foi referido que caso 
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participassem na mesma, as suas faltas seriam justificadas, mas como os alunos 

ficaram em casa foram marcadas as devidas faltas. A Mãe achou-se injustiçada dizendo 

que como na conversa a professora disse que justificava a falta, então tal deveria ter 

acontecido. (R.R. de Pais- 18 de Abril de 2019) 

Estes acontecimentos que foram surgindo neste campo, permitiu chegar à 

conclusão que o/a DT necessita de ter muita dedicação, trabalho e empenho 

para desempenhar uma série de funções que por vezes são inerentes à vista 

dos outros. 

  

4.2.2 O uso do Instagram 

Desde cedo que a nossa PC lançou o desafio de elaborarmos um plano de 

atividades para o ano letivo. Atividades de enriquecimento para os alunos e para 

toda a comunidade Escolar. Com várias ideias em cima da mesa penso que o 

Instagram foi a que se destacou, não só pelo impacto que teve, como trabalhado 

que foi desenvolvido a partir dele.  

Após a PC ter achado uma ideia genial, o nome teria que ser pensado, de várias 

tentativas “Xico.Energy” foi então o eleito para dar nome ao nosso Instagram. 

Tínhamos uma ideia muito clara, marcar pela diferença e conseguir chegar aos 

nossos alunos e a toda a comunidade Escolar de forma a seguir o rumo das 

Novas Tecnologias. O uso do telemóvel é inevitável, por isso a informação 

poderia chegar a uma velocidade astronómica a cada. Começamos com um 

objetivo de conseguir chegar com as informações mais importantes aos alunos, 

mas com o desenvolver e o sucesso que atingiu serviu como plataforma para as 

mais diversas situações.  

Queríamos estar perto da comunidade, evitar a partilha de informação da foma 

mais formal (via e-mail), queríamos marcar a nossa diferença e que todos 

conseguissem notar a nossa presença. Pretendíamos divulgar atividades, pré e 

pró das mesmas, disponibilizar treinos para quem quiser praticar, pequenas 

curiosidades bem como dicas para melhorar o seu bem-estar e acima de tudo 

estar disponível para uma partilha de informações mais rápida. 

Pretendíamos ir em conta as motivações dos alunos tentando perceber a sua 

forma de pensar, criar laços que nos permitisse chegar a pontos cruciais de 

informação para irmos em conta as suas necessidades e vontades. Para além 
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disso tornou-se numa plataforma que visava o desenvolvimento do seu processo 

ensino-aprendizagem, por exemplo do Voleibol e do Basquetebol, critérios de 

êxito de forma apelativa eram lançados tendo em vista um maior impacto nos 

alunos.  

Por outro lado, utilizávamos o Instagram para comunicar com as respetivas 

turmas, passando informações sobre haver aula, que material trazer, em caso 

de mau tempo avisar para não trazerem material para a prática, entre muitas 

outras.  

No caso da transmissão de informações, foi um meio extremamente importante 

para comunicar acerca das caraterísticas do MED, ou seja, era usado para 

trocar ideias de exercícios, para esclarecimento de dúvidas, marcação de 

reuniões pessoais. No caso do Voleibol, usei diversas vezes para discutir acerca 

das suas propostas dos exercícios a implementar, por vezes aquelas pequenas 

dúvidas sobre a dinâmica do exercício eram resolvidas com uma simples 

mensagem, podendo assim o mesmo continuar com o desenvolvimento da 

tarefa. Também era usado como forma de pontuação, os alunos tinham desafios 

de execução da tarefa, de eleição do melhor atleta, melhor equipa, melhor 

performance, contando assim para o quadro competitivo. 

A adesão a esta plataforma foi um sucesso, usamos para transmissão de vídeos 

sobre as atividades que planeámos, tendo em vista todos os interessados e que 

não podiam estar presentes, podendo assim acompanhar de “mais perto”. Por 

último para uma das atividades era necessário encontrar voluntários para nos 

auxiliar na montagem dos recintos, no transporte de materiais e no serviço como 

“guia” para ajudar os alunos que vieram de outras escolas para o “Urban 

Workout”. Essa requisição foi feita a partir do Insta, com mensagens constantes 

conseguimos adquirir um número considerável de voluntários.  

Perceber que criámos algo que consideramos completamente diferente de todos 

os outros e atingir tanto sucesso foi muito especial, toda a gente inclusive outros 

professores nos deram os parabéns pela originalidade.  

De forma a concluir queria salvar um pormenor, esta plataforma foi criada no 

nosso ano de estágio, mas com o objetivo de o próximo NE continuar com a 

plataforma, enriquecendo e melhorando com novas ideias, porque só assim 
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conseguiremos continuar a marcar pela diferença, criando o novo impacto na 

EF. 

 

 

Figura 5- Logo XicoEnergy 

4.2.3 Xico-Olimpíadas 

Os professores de EF, para além de lecionar aulas devem promover atividades 

que façam jus ao desenvolvimento motor, cognitivo e social dos alunos, para 

além de que promove a prática de atividade física no meio escolar.  

As Xico-Olimpíadas sofreram algumas alterações, nomeadamente na sua data 

de realização, devido às condições climatéricas, teve que se realizar a atividade 

apenas no inicio do 2º Período. Neste dia foram realizadas três provas, o corta-

mato, salto em comprimento e corrida de velocidade. Enquanto núcleo não 

realizamos previamente nenhuma ação para desenvolver a atividade elaborada 

pelos professores de EF, no entanto ficamos responsáveis de elaborar o cartaz 

e também de assumir as posições de supervisão e controlo no salto em 

comprimento. 

Esta atividade contou com alunos referentes a todo o Agrupamento de Escolas, 

a adesão foi bastante boa, conseguindo competir nas diferentes provas com 

algum nível. Por parte da organização ficou estalecido que duas turmas 

profissionais iriam ficar encarregues dos resultados das provas. 

 

“(…) 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.” 

(R Xico-Olimpíadas- 16 de Janeiro de 2019) 

 

As atividades segundo algumas informações recolhidas com outros professores 

foram um sucesso, com alguns problemas de organização e registo, mas o 
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balanço foi positivo, como estávamos na parte do Salto e este se encontrava do 

outro lado do campo, não foi possível “salvar” e observar as outras provas em 

pormenor. 

Um professor deve colocar as mãos à obra, daí que durante o dia a minha tarefa 

foi alisar a areia para de seguida efetuar a respetiva medida dos diversos saltos. 

Como PE, penso que foi uma experiência muito produtiva, porque senti-me 

integrado no seio dos alunos que o iam executar, ajudando a descomprimir e 

colocar à vontade sempre com boa disposição. Achei importantes estas ações, 

porque certos alunos elevam muito a fasquia, colocando uma enorme pressão 

na sua execução, daí que ia sempre dando alguns feedbacks para se sentirem 

motivados a executar os saltos da melhor forma possível.   

Nesta organização e realização da atividade, pode-se observar os valores que 

a EF incute nos alunos e que tentamos transmitir ao longo dos anos, se não 

existisse cooperação, autonomia, responsabilidade, entreajuda, não seria 

possível realizar atividades desta magnitude. É fundamental saber trabalhar em 

equipa, podendo assim alcançar grandes feitos e proporcionar vivências deste 

género aos nossos alunos. 

Existiram aspetos menos positivos, penso que a forma como preparam e 

desenvolveram a prova de velocidade e corta-mato estava um pouco aquém 

para a mínima exigência, por exemplo não havia cronómetros nas provas para 

além do que elemento que chegasse em 1º lugar, ou seja, para serem 

repescados não existiam tempos. No caso do corta-mato o percurso não estada 

delimitado, o que provocava algumas aldrabices por parte de alguns alunos. O 

uso de mais cronómetros, ou um cronómetro onde registasse todos os tempos 

através do toque, bem como a fita para delimitar todo o percurso, são ações 

simples que poderiam facilmente colmatar estas lacunas. 

Estes aspetos foram fruto da observação e do diálogo que fizemos enquanto 

núcleo com a PC, incentivando uma vez mais ao estímulo das nossas 

capacidades enquanto professores.  

 

Em suma, podemos afirmar que esta manhã foi muito importante e enriquecedora, não 

só na nossa formação enquanto professores, como também no nosso envolvimento 
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para com as atividades promovidas pelo Departamento de Educação Física.(R. Xico-

Olimpíadas- 16 de Janeiro de 2019) 

Senti-me muito bem por poder participar nesta atividade, conseguindo assim 

estar integrado na Comunidade Escolar sendo útil inclusive ao Departamento de 

Professores de EF. 

 

4.2.4 Palestra “Corrupção VS Verdade Desportiva” 

Tínhamos a ideia de participar de forma ativa na aprendizagem cognitiva dos 

alunos, fora do tempo de aula, podendo assim enaltecer assuntos que se 

tornariam viáveis e com perspetivas futuristas. 

Referente à palestra esta foi elaborada para responder às Aprendizagens 

Essenciais propostas, ou seja, com o tema “Corrupção vs Verdade Desportiva” 

denominada para o décimo ano. Foi uma palestra que relatou algum interesse 

porque advém de um tema muito pertinente e com muitas questões para serem 

respondidas. Desde já não poderíamos faltar com elementos de “grande 

alçada”, para captar toda a atenção possível, mas principalmente para 

responder às possíveis dúvidas após falarem do tema. Refiro me por exemplo 

ao Presidente do Vitória Sport Club Júlio Mendes, Miguel Laranjeiro, que é 

Presidente da Federação de Andebol e Belmiro Pereira Presidente da 

Federação de Ciclismo. Não tivemos muitas dificuldades em contactar porque 

contamos com a nossa PC para a partir dos seus contatos, fazer o convite ao 

Orador Jorge Silva, este foi capaz de reunir todas estas entidades que se 

mostraram disponíveis para participar. Para além disso necessitámos de pedir 

autorização à Diretora da Escola para esta atividade se realizar, que com muito 

animo concedeu-nos a possibilidade de a realizar.  

Por muita pena não conseguimos deixar entrar todos os alunos, o nosso 

auditório era grande, mas não o suficiente para albergarmos todos os décimos 

anos. Mas ficamos por outro lado felizes porque sentimos que conseguimos 

criar interesse nos alunos. Nestas idades não é fácil encontrar algo que lhes 

chame a atenção. 

Durante a sessão necessitávamos de recordar todos os momentos, por isso a 

captura de fotos e gravação de vídeos foi uma constante. Os convidados 
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sempre com um ar divertido e com muito boa disposição colocaram os nossos 

alunos à vontade, quebrando o clima de formalidade que se fazia sentir.  

As perguntas eram constantes e por vezes criava situações de embaraço nos 

nossos convidados, não por serem mal formuladas, mas porque haviam 

informações que não poderiam revelar ou por serem mal interpretados, isto 

porque a rádio e a TV local estavam a fazer todo o registo. 

Conseguir fazer uma atividade desta magnitude foi muito giro, não só pela 

essência que o conteúdo tinha para os alunos, mas também porque 

conseguimos atingir os nossos objetivos. 

 

Figura 6- Palestra Corrupção VS Verdade Desportiva 

 

4.2.5 Os Torneios  

Na Francisco de Holanda tal como em muitas outras escolas, o Departamento 

de Professores de EF organizam Torneios ao longo do ano das diversas 

modalidades, no fim de cada Período.  

Cabe aos Professores de EF proporcionar momentos de competição a todos os 

seus alunos, promovendo assim a prática de atividade física, o convívio, a 

socialização e todos os valores que a EF incute.  

Devo dizer que a organização destes torneios não passou pelo NEE, devido a 

organizarmos as outras atividades, estas ficaram ao encargo dos restantes 

professores. Não tendo organizado, participamos na sua execução, podendo 

assim observar de perto os momentos altos de cada um destes.  
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Referentes às inscrições, eram abertas a alunos da Secundária da mesma 

turma, não podendo introduzir elementos de outras turmas, no caso de Voleibol 

por exemplo, cada turma apenas poderia ter uma equipa inscrita e nela teriam 

que constar dois elementos do sexo feminino. Por um lado, percebe-se a 

necessidade de restrir as equipas e o caso da inclusão de elementos do sexo 

feminino faz valer o que a EF trabalha. No entanto poderiam existir elementos 

que quisessem participar e não pudessem pelo nº de elementos ser reduzido, 

daí a necessidade de poder alterar a estruturação do torneio, nos outros não 

existia quaisquer restrições deste género. 

A elaboração dos torneios permite desenvolver muito mais que os aspetos 

motores, desenvolve as capacidades sociais e relacionais, enaltecendo a beleza 

que tem o Desporto. Tentamos sempre transmitir estas ideias, mesmo durante 

todas as modalidades. Fui incutindo que vencer não é tudo, as relações que 

desenvolvemos com os colegas permite-nos crescer muito mais que um simples 

resultado. Os meus alunos provaram-me que estas ações surtiram efeito, não 

voi dizer que foram os melhores ou que tiveram a melhor prestação, mas sempre 

que o colega errava ajudavam-no a elevar a sua confiança, dando incentivo e 

capacidade para melhorar no lance seguinte. No final só tinha motivos para me 

sentir orgulhoso fosse qual fosse o resultado, ver os alunos abraçados, a 

cumprimentar o adversário, a ter respeito por esses e pelo Desporto em si valeu 

mais que se ganhassem o torneio, porque senti que este ano não foi em vão e 

eles aprenderam valores muito importantes. 

Quantos aos espaços disponíveis, apenas no torneio de futsal necessitava de 

ser menos dinâmico, visto só existir um campo, apenas se podia realizar um jogo 

de cada vez, naturalmente este torneio começou mais cedo podendo assim 

decorrer durante mais dias. O de Voleibol foram montados três campos, que 

distribuídos pelos anos de escolaridade conseguiram dinamizar com grande 

fluência todo o torneio. O Basquetebol, foi realizado a partir do jogo de 3x3, 

existindo seis tabelas, foi um torneio com maior disponibilidade em termos de 

tempo, podendo assim restringir os jogos entre sexo feminino e masculino. 

Durante os torneios fui estando perto dos meus alunos que estavam inscritos, 

não necessitamos de ser juízes de jogo, portanto consegui dar alguns feedbacks 

e corrigir algumas noções quando as coisas não corriam tao bem em termos 
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motores. Para além disso a minha presença deu-lhes motivação e entusiamo, e 

sempre que marcavam ponto vinham ter comigo a festejar. São estes momentos 

que fizeram com que eu criasse uma relação muito forte com eles, porque 

consegui passar-lhes a mensagem que confiava neles, que gostava e que acima 

de tudo me importava com eles. 

Os Torneio foram um sucesso, embora aqueles aspetos menos positivos que 

referi, estes contaram com uma adesão muito boa e conseguiram um dos 

objetivos principais, que os alunos se relacionem e desenvolvam as suas 

relações pessoais e que se divirtam. 

 

4.2.6 Urban Workout 

Esta foi uma atividade muito diferente, porque queríamos proporcionar um 

evento com modalidades alternativas, não só aos nossos alunos como a toda a 

comunidade. Tencionamos fazer no Terceiro Período já com o objetivo de ser 

uma atividade ao ar livre. 

Foi um evento muito trabalhoso, que levou a cabo muitas ações para sua 

concretização, também foi sujeito a uma resposta negativa por causa do tempo, 

mas não foi por isso que abdicamos da sua realização. Foi uma atividade criada 

por nós mas que sempre nos disseram que era muito boa a proposta mas talvez 

um pouco ambiciosa demais, mas no entanto não nos retiraram do rumo e fomos 

em frente. 

Necessitamos de contatar imensas identidades, por conhecimento de alguns ou 

por convites pessoais conseguimos a adesão de um Muro de Crossfit, os 

Molinhas (salto à corda), uma equipa de BTT, Grafiti, dois grupos de dança, 

sendo um deles da Escola, DJ`s e uma turma de Parkour que pertence ao 

GuimaGym. Para além destas identidades, necessitamos de requisitar o espaço 

que numa primeira fase era para ser a Plataforma das Artes, mas com o passar 

do tempo conseguimos perceber que ira chover, tendo então que reformular 

essa parte, ficando o nosso pavilhão como palco da Atividade.  

Necessitamos como todas as outas atividades criadas proceder à sua 

divulgação, promovendo através de um Vídeo Promocional todas as entidades 

que iram participar, bem como um cartaz com as informações essenciais. A 
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divulgação de uma atividade é extremamente importante para dar uma imagem 

do que se vai suceder, conseguindo elaborar todo o panorama, as pessoas 

criam expetativas e essas têm que ser cumpridas ou até mesmo superadas. 

Contávamos com uma grande adesão, mas informações mais recentes 

acabaram por nos surpreender, sabendo que cerca de 300 alunos iriam vir de 

outras escolas para participar na atividade. Para além dos que se encontram na 

nossa Escola, começam a ser números estratosféricos, o que nos deu ainda 

mais alento.  

Todos as entidades presentes foram convidadas por nós NEE, embora os DJ`s 

presentes foram convidados a pedido nosso ao Presidente da Associação de 

Estudantes que referiu ter conhecimento dos mesmos. Referente às respostas 

destas, foi de todo positivas, que com muito entusiamo aceitaram a nossa 

iniciativa. Realçamos que eles podiam e deviam fazer a divulgação da sua 

modalidade, podendo assim adquirir novos participantes, porque para além de 

poderem experimentar queríamos incutir e desenvolver os mais diversos gostos 

pelo Desporto.  

Antes da atividade como já referi anteriormente, dado o numero de alunos que 

tínhamos, necessitamos de pedir voluntários, que foi bem aceite e com bastante 

adesão. 

No dia propriamente dito ainda estivemos num impasse de ir para a Plataforma 

ou então para o Pavilhão, por sua vez foi a melhor decisão e mais sensata 

porque parecia um dia de Inverno. Aqui nesta atividade mais uma vez 

trabalhamos como um grupo, eu disponibilizei me para levar a minha carrinha 

para irmos buscar material necessário, enquanto isso as meninas e os 

voluntários iam montando o recinto. Sempre demonstramos ser um grupo muito 

forte, coeso e com disponibilidade para nos ajudar mutuamente, fortalecendo os 

laços que nos identificam durante todo o ano e daqui para a frente. 

Numa espécie de programação as atuações iam decorrendo, o sorriso e os 

olhares atentos dos nossos alunos foram captados em fotos e vídeos. No final 

das mesmas os alunos puderam experimentar, a vergonha que parecia ser uma 

entrava no inicio, acabou por nos colocar a nós PE a dar o exemplo, a partir daí 

desinibidos foram participando nas diversas.  
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No final da atividade foram inúmeros os feedbacks acerca desta nossa iniciativa, 

que mostraram com muita satisfação um obrigado por lhes proporcionarmos 

esta experiência, muito rica e nova. Agradecemos a todas as identidades e 

publicamos no nosso Instagram alguns dos melhores momentos, via email, 

voltamos a enviar os nossos agradecimentos de forma mais forma, por toda a 

disponibilidade e vontade de nos ajudar. 

 

 

Figura 7- Urban Workout 

4.2.7 Abraços Grátis 

Esta foi a última atividade elaborada por nós enquanto NEE, uma atividade feita 

para que os alunos pudessem dar abraços grátis a toda a comunidade, dentro e 

fora da escola, comemorando o Dia Mundial do Abraço. Os alunos puderam sair 

fora da escola para abraçar outras pessoas, sensibilizando todos por onde 

passávamos, muitas dessas pessoas já não recebiam um abraço à muito tempo, 

isto dito por essas.  

Para dar asas a esta atividade decidimos colocar os nossos alunos a elaborar 

tarefas para que se sentissem integrados e dessem verdadeiramente valor à 

atividade, a tarefa era a elaboração de marcadores para colocar em livros, onde 

teria uma imagem e frases, os resultados foram incríveis. Não só conseguimos 

uns cerca de quinhentos marcadores como conseguimos imensos sorrisos por 

parte dos alunos e das outras pessoas. Uma verdadeira campanha solidária!! 

Tivemos alguns problemas, após os marcadores impressos, colámos em 

algumas cartolinas para tornar mais resistente o mesmo, isso deu um imenso 
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trabalho a recortar um por um. Mas com a experiência é que se aprende, 

poderíamos ter pedido folhas de diploma e usar a guilhotina, mas para mim 

ainda me deu mais gosto e prazer poder cortar cada um deles. 

Referente à minha turma em si, penso que foi das melhores ideias para eles se 

soltarem, se revelarem, sim acho que revelar é a palavra certa, porque eles não 

deixaram que a timidez se apoderasse deles e agarravam-se a cada pessoa. 

Aquela sensação de orgulho, eu senti me assim, feliz por eles estarem a tornar 

um dia tão especial num dia memorável. Sabia que tinha meninos excelentes, 

mas eles superaram as minhas ideias sobre eles, fizeram valer cada marcador, 

falaram com pessoas de idade, jovens, turistas, ninguém escapou, eles soltavam 

a pessoa e queriam agarrar outra. Senti que cada obrigado que recebiam lhes 

dava alento para continuar soltando-se um sorriso rasgado de satisfação. 

 

O nosso espaço sendo o Toural aquela hora estava repleto de pessoas, desde os mais 

velhinhos aos mais jovens, ninguém escapou, após a nossa chegada todas as pessoas 

foram abraçadas. Conseguindo arrecadas sorrisos rasgados, até dos mais 

desconfiados.(R. A. Grátis- 27 de Maio de 2019) 

 

Os marcadores acabaram por desaparecer num ápice, no entanto, não foi por 

isso que pararam com a iniciativa. Apenas de forma inocente diziam às pessoas 

que já não tinham nenhum para dar. 

Foi uma atividade que correu lindamente, por vezes a nossa sociedade mostra 

aos mais jovens o que é “a vida adulta”, estando desconfiados de tudo e de 

todos, mas incentivamos sempre os jovens a fazer o melhor e isso é o que nos 

deixa felizes. Quando percebiam do que se tratava as defesas desapareciam e  

davam asas ao coração mole que cada pessoa acaba por ter com estes gestos. 

 

 

Figura 8- Abraços Grátis 
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4.2.8 Ida ao Gerês 

Esta foi uma atividade de todo organizada pelos professores colaboradores da 

atividade, nós enquanto NEE ficamos encarregues da sua divulgação. 

Elaboramos um vídeo promocional e através de fotos no nosso insta íamos 

reavivando a memória dos nossos alunos. Embora não tenhamos participado na 

pré-atividade, durante a mesma fomos convidados a participar na sua execução, 

podendo assim estar presente e próximos das nossas e dos restantes décimos 

anos. 

Desde cedo que necessitamos de colocar a nossa posição em evidencia, como 

nós fomos com apenas o 2º grupo de alunos, alguns professores já lá se 

encontravam, no entanto eram preciso estar presente responsáveis. Os 

motoristas quando perguntaram quem eram os professores ficaram um pouco 

surpreendidos, dado a nossa tenra idade, mas após esse pequeno momento 

respeitaram-nos e ouviram as nossas informações, a verdade é que apenas 

dizendo para onde iriamos, estava a cabo deles todo o percurso. Visto que não 

havia mais lugares fui no lugar ao lado do motorista, onde de forma agradável 

mantivemos uma conversa sobre diversos assuntos. Tudo isto para dizer que 

fomos muito bem vistos e onde estes auxiliaram-nos com os alunos durante toda 

a viagem. 

Quando chegamos à Barragem, os alunos estavam impacientes, queriam ir para 

a praia ou então fazer a atividade de canoagem, fomos nos informar sobre as 

horas que esta iria começar. Com algum apreço, apenas poderia começar às 

11:30h, eram apenas 10:00h, convidaram-nos então a fazer uso da praia. 

Quando informamos os alunos apenas necessitamos de os conduzir até lá que 

depois apenas pousaram as suas coisas e invadiram a água. Necessitava de 

estar sempre atento a alunos que queriam sair dali ou então avançar em 

demasia na costa, optei por não entrar na água para ter essa vista panorâmica, 

conseguindo assim manter sempre a segurança dos alunos. 

Quando chegou o momento da atividade, os alunos deliraram, visto que havia 

alunos em falta necessitei de ir com um desses para este poder disfrutar. Foi 

uma experiência muito gira e que ia sempre causando algumas risadas, é 

inevitável não haver brincadeira estando tão perto da água.  
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A chegada aos locais de almoço e dormida foram os destinos seguintes, 

aproveitamos para levar alguns mantimentos para fazer um piquenique com os 

nossos alunos, aproveitando para confraternizar mais um pouco e empolga-los 

para o arvorismo e o andar a cavalo. Alguns alunos precisaram mesmo de um 

empurrãozinho para andar no cavalo, até os “valentões” começaram a ficar 

nervosos. Não poderíamos obrigar ninguém a fazer qualquer uma destas, mas 

também queríamos que estes aproveitassem ao máximo, com alguma conversa 

e confiança acabaram por ceder ao medo e divertiram-se à grande. Como bom 

exemplo experimentei as atividades, brincando com os alunos e integrando-me 

nas suas brincadeiras. Penso que no dia seguinte é um dia mais atípico, a visita 

ao museu, o passeio e o apelo ao convívio não estão bem relacionados para o 

culminar de uma atividade destas, a minha ideia e a de todo o NEE, era fazer a 

troca, ou seja começar com estas atividades e terminar com o dia fantástico que 

foi o primeiro. Quem iria beneficiar seriam os alunos que iriam sair com um 

sorriso rasgado desta atividade, podendo assim ir aumentando e superando as 

suas expetativas. 

Poder estar com eles nestas atividades, faz nos perceber o que é ser professor, 

ver alunos felizes, contribuir para essa mesma felicidade faz-me sentir útil, faz 

me sentir vivo. Os sorrisos e os agradecimentos dos alunos são algo que 

ninguém consegue ver e sentir se não estiver presente. 
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4.3 Área 3 - Desenvolvimento Profissional - Efeitos da Aprendizagem 

Cooperativa e das novas tecnologias nas perceções de competência, 

autonomia, e relacionamento social dos alunos 

 

4.3.1. Resumo   

Com a chegada do segundo Período a modalidade de Ginástica Artística e 

Acrobática encontrava-se no Programa Nacional de Educação Física. Sendo o 

problema fulcral da turma a falta de motivação na prática de várias modalidades, 

foi notório a falta de interesse aquando a apresentação do programa. Dando 

seguimento ao trabalho elaborado nas outras modalidades sobre o trabalho de 

equipa bem como as suas dinâmicas, pretendeu-se implementar estratégias que 

respondessem às necessidades dos alunos tendo em vista o combate deste 

desinteresse. Sendo assim um tema pertinente para investigar e intervir, tendo 

em vista a melhoria da performance dos alunos bem como o seu gosto pela 

Educação Física.   

Os participantes foram 24 alunos que frequentam a Escola Secundária Francisco 

de Holanda. Os valores obtidos foram bastantes positivos, a autonomia sofreu 

aumentos de 3 valores em perguntas de caráter positivo (o ideal 7 valores). No 

caso das relações sociais, o facto de existirem perguntas de cariz positiva e 

negativa, evidenciou subidas e descidas, no caso das descidas de forma positiva 

estes inicialmente encontravam-se com uma média α= 5,06 nas meninas e α= 

3,13 nos rapazes, passando a ser observados no pós teste valores α= 1,57 e α= 

1,85 respetivamente. Sendo estes progressos de enorme relevo. Por último no 

campo da Competência, surgiram aumentos de 5 valores, nomeadamente na 

pergunta sobre a sua prestação nas aulas de Ginástica. Fazendo um balanço de 

todo este processo, foi muito positivo e contribui em muito para a motivação dos 

alunos para as aulas.  

De forma de conclusão, pode-se afirmar que a AC fornece ferramentas 

apetrechadas para elevar o nível de empenho e motivação para a prática de 

Atividade Física, facilitando o processo de Ensino-Aprendizagem. 

 PALAVRAS CHAVE: APRENDIZGEM COOPERATIVA, AUTONOMIA, 

RELAÇÕES SOCIAIS, COMPETÊNCIA 
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4.3.1. Abstract 

 With the arrival of the second term, the sport of Artistic and Acrobatic Gymnastics 

was on the National Program of Physical Education. The lack of motivation for 

the practice of the various sports being the class' main problem, it was notorious 

the lack of interest when the program was presented. Following the work 

elaborated on the other sports about teamwork as well as its dynamics, it was 

intended to implement strategies to respond to the needs of the students having 

in view the combat to this disinterest. Being a relevant theme to investigate and 

intervene, having in view the improvement of the performance of the students as 

well as their likening to Physical Education. 

The participants were 24 students that go to the Francisco de Holanda High 

School. The obtained values were very positive, the autonomy had an 

improvement of 3 points in questions of positive character (the ideal was 7 points). 

On the subject of Social Relations, the fact of existing both positive and negative 

questions showed ups and downs. The downs were positive, initially they had an 

average of α= 5,06 for the girls and α= 3,13 for the boys, and after the test the 

values were α= 1,57 and α= 1,85, respectively. These being enormous progress. 

Lastly, on the Competence field, there were improvements of 5 points, namely on 

the question about their performance in the Gymnastics classes. Making a 

balance of all this process, it was very positive and it contributes a lot for the 

motivation of the students for the classes. 

Forming a conclusion, it can be claimed that CL provides tools equipped to 

elevate the level of performance and motivation for the practice of Physical 

Activity, facilitating the process of Teaching-Learning. 

KEY-WORDS: COOPERATIVE LEARNING, AUTONOMY, SOCIAL 

RELATIONS, COMPETENCE. 
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4.3.2 Introdução  

O Projeto de Estudo Investigação-Ação encontra-se na Área 3 (Desenvolvimento 

Profissional) e visa o desenvolvimento da implementação da AC aliada às novas 

tecnologias na Educação Física nomeadamente a influência da competência e 

das relações sociais sobre a autonomia.  

Potencializando as caraterísticas da AC que são a entreajuda, cooperação, 

responsabilidade e autonomia pretendo usar o processo de trabalho em grupo 

para a posteriori melhoria da aprendizagem. 

 

Aprendizagem Cooperativa 

Tendo este processo em conta, o objetivo deste estudo foi potencializar as 

estratégias da AC com o uso das novas tecnologias no processo de E/A, através 

da preparação de uma coreografia de Ginástica Artística e Acrobática em grupo, 

para apresentar no final da UD. 

Segundo Casey e Dyson (2016), o sucesso dos alunos durante a AC só é 

alcançado quando trabalham juntos, dependendo uns dos outros para a 

concretização da Tarefa. O trabalho de equipa e as interações sociais são 

aspetos primordiais da AC. Tendo por base a estimulação do diálogo, troca de 

ideias, a cooperação e o trabalho em grupo, estes procuram o desenvolvimento 

pessoal do indivíduo. Nesta perspetiva pretende-se que os alunos sejam mais 

ativos, aprendam a aprender e que sejam capazes de resolver problemas, de 

aplicar, refletir e reformular estratégias para o mesmo. Segundo Johnson & 

Johnson (1999) a AC implica a presença de cinco caraterísticas em trabalho de 

equipas: (1) interdependência positiva de objetivos; (2) interação face a face; (3) 

responsabilidade individual; (4) habilidades interpessoais e de trabalho em 

grupo;(5) processamento do grupo, identificando as responsabilidades para o 

desenvolvimento das tarefas. O Desenvolvimento do trabalho em grupo promove 

um grande desenvolvimento da autonomia e responsabilidade do aluno. 

Atingindo o objetivo da AC, que é de um aluno ativo na sua própria 

aprendizagem. Para tal esta promove o sucesso de cada aluno individualmente 

dependendo da prestação de todo o grupo (Johnson & Johnson 1999). Desta 
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forma estando em grupo os alunos são sujeitos a compartilhar as suas ideias, as 

suas estratégias e a forma como devem orientar a tarefa, esta sempre 

compreendida e controlada pelo professor. Este Modelo é vital pois permite a 

inclusão de todos os membros, onde todos têm uma participação igualitária, não 

existindo discriminação ou desfasamento de membros. 

No âmbito da EF, a AC permite redirecionar todo o processo de E/A para o aluno, 

descontextualizando do habitual modelo tradicional de instrução direta e 

reprodução de tarefas. A nível de ensino, permite contextos de aprendizagem 

mais autênticos, mais ricas, nas quais o professor é orientador, mas os alunos 

retêm uma grande parte de poder de participação, aumentando aos níveis de 

responsabilidade e autonomia de forma gradual.  

 

Motivação 

A motivação para a prática desta modalidade foi um entrave. Segundo Pate et 

al. (2005) os programas estão atualmente a deixar de motivar muitos 

adolescentes a adotarem estilos de vida mais ativos. Ou seja, o desenvolvimento 

do ensino tem se mantido de forma monótona, não existindo um estímulo para 

que os alunos desenvolvam nossas capacidades chegando ao clímax. 

Esta motivação é denominada por motivação autónoma, ou então 

autodeterminação, satisfazendo assim os desejos relevantes do individuo (Deci 

& Ryan, 2000). Desta forma esta motivação encontra-se dividida em três 

categorias: intrínseca, extrínseca e a própria desmotivação. Estando ela disposta 

pela sua ordem descendente, desde a intrínseca à desmotivação. 

Esta forma de motivação adotada a um contexto específico, depende de três 

necessidades psicológicas básicas, sendo estas a autonomia, competência e as 

relações sociais. A autonomia é referente ao experienciar o seu comportamento 

molificante. A Competência refere-se ao usufruir do domínio físico e por último a 

afetividade é referente ao género e desenvolvimento da relação que tem com os 

que o rodeiam (Deci & Ryan, 2000). Os alunos podem priorizar uma ou até 

mesmo uma combinação dessas necessidades como influente para a sua 

motivação, não considerando nenhuma mais benéfica. 

 Nas medidas de novas experiências realizadas pelos alunos promovendo a sua 

motivação esta permite um aumento do gosto e prazer pela prática. Desta forma 
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promovendo um programa de EF que promova estes aspetos, melhorar e 

promove o aumento da motivação para a prática da modalidade. Os alunos são 

impulsionados para interagir uns com os outros e tomar decisões dentro do 

grupo. Abrindo portas aos olhares curiosos, à expetativa, e à vontade de 

frequentar e participar de forma ativa nas aulas. 

Segundos estudos realizados, revela que a projeção das estratégias para a 

promoção da motivação tem saído fracassadas. Devido a vários fatores como o 

facto das UD serem muito curtas, a quase nula instrução por parte dos 

professores, onde os alunos não são confrontados sequer com a hipótese de 

aprender, a pouca conexão entre as experiências de aprendizagem e o seu 

significado. Tudo isto tem promovido alunos com pouca pré-disposição para 

atividades e meninos e meninas pouco qualificados (Hastie, 2003).  

 

Investigação sobre a motivação na Aprendizagem Cooperativa 

O uso das novas tecnologias aliado à AC, pode ser um catalisador da 

aprendizagem e da autonomia, podendo assim sobrepor-se aos modelos 

tradicionais. 

No entanto segundo Tondeur et al. (2007), existem grandes expectativas para a 

tecnologia digital para otimizar a aprendizagem dos alunos nas escolas e este é 

frequentemente refletida em políticas educacionais e novos currículos. Desta 

forma os professores procuram desenvolver novas estratégias para dar uso às 

tecnologias no processo de E/A. 

A motivação tem sido reconhecida como um processo fundamental e com 

sucesso na aprendizagem, assim face às estratégias aplicadas pela AC, tende a 

ser uma ponta na perspetiva construtivista. O desempenho acadêmico (a 

capacidade de aplicar e compreender o conteúdo), o desenvolvimento de 

habilidades interpessoais e as relações (habilidades de comunicação e / ou 

relações entre pares), maior participação (envolvimento com tarefas de 

aprendizagem), e uma melhoria na saúde dos jovens psicológicos (autoestima e 

/ ou motivação) são valores a serem observados fruto dessas estratégias (Casey 

& Goodyear 2015). 

A base da AC é o construtivismo, os alunos são responsáveis pela aprendizagem 

dos seus colegas, assim para atingir o objetivo implica que os alunos se ajudem 
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mutuamente na compreensão e na aprendizagem (Dooly, 2008).  No seguimento 

deste pensamento, a AC é um processo que tem como objetivo facilitar a 

consecução de um produto final específico ou objetivo através de trabalho em 

grupo. Deste modo o facto de serem os próprios alunos a participarem de forma 

tão ativa nas aulas em si, acaba por proporcionar uma pré-disposição e 

preservação de um bom ambiente de trabalho e clima motivacional. 

O uso das novas tecnologias, nos dias de hoje é quase como um fator 

incondicional, onde a preparação dessas mesmas estratégias não passe pelo 

uso de instrumentos tecnológicos.  

A investigação realça que os alunos demonstram e apreciam o maior 

protagonismo para conduzir o seu processo de E/A, dado que a responsabilidade 

e a autonomia que lhes é atribuída os impulsiona nas tomadas de decisão e 

resolução de problemas motivando-os para a prática (Hastie, 1998). Na 

sequência desta, as estratégias utilizadas com o auxílio das relações sociais, 

impulsou novos sentidos aos alunos. Estes por sua vez confirmaram que este 

método de trabalho é mais interessante e motivador. Conseguiu-se visualizar o 

empenho dos alunos nas tarefas dentro das equipas, percebendo que os alunos 

conseguiram absorver as essências da modalidade de uma forma mais natural 

e prática. 

De realçar que esta perspetiva construtivista foi defendida por vários autores em 

vários estudos, como por exemplo: Barroso & Coutinho (2009) que realizou um 

estudo prático do Google Docs, Silva (2001), com o tema elaborado “A 

Tecnologia é uma estratégia”, mas fundamentalmente Casey e Goodyear (2015), 

com o estudo de investigação sobre a Aprendizagem Cooperativa poder alcançar 

os 4 pontos da Aprendizagem. 

 

4.3.4 Objetivos 

Objetivo Geral 

Examinar o efeito da implementação da AC na motivação dos alunos para a 

Ginástica, mais concretamente na perceção da Autonomia, na Competência e 

nas Relações Sociais. 
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Objetivos Específicos 

 Promover a interação e o uso do telemóvel para a partilha de informação em 

tempo real, a realização de sinergias de grupo, individuais e por sua vez a 

aprendizagem, sendo um instrumento de auxílio à AC; 

 Perceber se o trabalho em equipa tem influência no desenvolvimento de 

competências cognitivas, sociais, afetivas, comunicativas e reflexivas destes 

alunos; 

 Examinar as ilações adquiridas por parte dos alunos sobre o trabalho 

desenvolvido, bem como a absorção dos seus resultados como material de 

reflexão; 

 Analisar os valores obtidos impulsionadores da motivação 

4.3.3 Metodologia  

4.3.3.1. Desenho do estudo  

Este estudo incidiu sobre a apreciação e observação do uso das novas 

tecnologias no processo de E/A, este aliado à AC, influenciando assim a 

motivação. Percebendo se o processo cooperativo influência a aprendizagem e 

o desenvolvimento das competências sociais, comunicativas, afetivas, cognitivas 

e reflexivas. Neste caso em concreto a influência da competência e das relações 

sociais na autonomia.  

Em concordância com Johnson e Johnson (1999), toda a instrução e as 

estratégias aplicadas foram de em conta com os conceitos relacionados com a 

AC. A interdependência positiva, onde procura estabelecer a ideia que todos os 

elementos precisam do contributo dos restantes membros do grupo, para em 

cooperação desenvolverem a tarefa estabelecida, neste caso em concreto a 

coreografia. A Interação cara a cara que promove a ‘discussão’ de estratégias e 

ideias para promoverem o desenvolvimento da tarefa, de forma a contribuírem 

com a altitudes e ações positivas de forma a facilitarem e enaltecerem o 

contributo de cada um dos membros. A responsabilidade de cada elemento, 

sendo pré-estabelecida por pequenas estratégias para desenvolver o papel de 

cada um. As habilidades interpessoais e de pequenos grupos, onde ouvir a 
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opinião dos colegas, respeitar, compartilhar ideias e a tomada de decisão são 

trabalhadas durante todo o tempo. E para finalizar o procedimento de grupo, 

onde se evidencia o tempo e o desenvolvimento do trabalho eficaz elaborado ao 

longo do tempo. 

A primeira fase incidiu sobre a aplicação de um Questionário de Locus of 

Causality Perceived, apresentado por (Goudas et al., 1994). Este questionário 

teve como principal objetivo aferir os níveis de motivação dos alunos bem como 

as premissas da AC., enquadrando assim o contexto onde a turma se 

encontrava. Com as respostas observadas em modalidades anteriores cheguei 

à conclusão que na turma e mais precisamente no trabalho em grupo existia 

pouca comunicação, falta de entreajuda, coesão, inclusão e pouca partilha de 

experiências. Consequentemente a segunda fase incidiu sobre a recolha de 

dados e consequente intervenção. Construindo assim a forma processual como 

iria se desenvolver a modalidade, planeando estratégias para alterar estas 

dinâmicas e formas de pensar dos alunos. Para alcançar um maior sucesso a 

importância dos grupos serem heterogéneos influência a capacidade de trabalho 

desenvolvida, fornecendo um leque de ideias e caraterísticas fundamentais para 

uma construção mais rica da aprendizagem (Leitão, 2006, p. 38). 

Potencializando este enriquecimento, várias estratégias foram implementadas 

no decorrer das aulas, melhorando a capacidade de trabalho do grupo. Por sua 

vez as observações diretas por parte dos colegas do NE, incidiram sobre as 

prestações dos grupos, podendo assim reunir informações sobre o que 

necessitava cada um, ou que contributo estava cada elemento a espelhar para 

o seu grupo. 

A terceira fase foi referente à aplicação novamente dos questionários, obtendo 

assim dados qualitativos (referentes à observação direta, entrevistas e 

capacidade refletiva) e dados quantitativos (questionários). A última fase foi a 

análise dos resultados. Estes dados permitiram fornecer confiança aos 

resultados obtidos bem como as interpretações enaltecidas.  

 

4.3.3.2 Participantes 

Neste estudo os participantes foram alunos do 11º ano de Ciências e 

Tecnologias, a amostra é de n=24 (17 elementos do sexo feminino e 6 do sexo 
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masculino) presentes no ano letivo de 2018/2019. Referentes às suas idades, 

estas eram compreendidas entre os 14 e 16 anos, sendo a média de idades 

estabelecida nos 15 anos. Por outro lado, o EE é outro elemento que integra este 

estudo, este encontra-se no ano de estágio do mestrado de segundo ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Instituição 

FADEUP. Sendo este o professor responsável pela turma, mas conferindo 

confidencialidade de dados e rigor na sua análise, sendo assim imparcial. 

 

4.3.3.3 Programa do Estudo 

No que concerne ao trabalho desenvolvido, a instrução incidiu como referido 

anteriormente o apelo à AC e ao uso do telemóvel tendo como objetivo influenciar 

de forma direta na sua motivação. 

Dado a pouca autonomia dos alunos bem como da sua responsabilidade, foi 

necessário utilizar estratégias durante as diferentes aulas para incidir sobre as 

caraterísticas do trabalho cooperativo. Estas foram variando de aula para aula 

podendo assim incidir sobre os pontos que cada grupo necessitava, para auxiliar 

nesse sentido, as observações realizadas pelo NE serviram de suporte. 

Tal como está referido na tabela seguinte, poderá se evidenciar o trabalho 

desenvolvido ao longo das aulas, até ao culminar da UD com a apresentação 

das coreografias. 

 

 

Caraterísticas a 

promover 

 

Exercício 

 

Estratégia 

da AC 

 

 

 

 

(Aula 2) 

Cooperação  

Entre Ajuda 

Tendo em vista o objetivo final, os alunos em 

pares realizam a sequência gímnica. 

Enquanto um faz outro observa e intervém 

sobre os erros de execução. 

 

Ex: Troca Passo →Avião → Salto em 

Extensão Meia Pirueta → Rolamento à Frente; 

 

 

Tip, tip, 

coach – 

Colocar os 

alunos em 
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→ Ponte; 

 

função de 

treinadores 

 

 

(Aula 3) 

Companheirismo 

Responsabilidade 

Diálogo 

 

Execução de posições isométricas a pares, 

tendo em vista o trabalho de preparação da 

Acrobática. O elemento que não se encontra 

a posição de isometria realiza treino 

funcional, quando terminar o exercício o 

colega pode sair da isometria e inverter os 

papéis. 

 
 

 

 

Posições Isométricas 
 

 

Rally Robin – 

trabalham a 

pares e 

professor dá-

lhes uma 

tarefa ( desta 

forma 

procurando o 

contributo de 

cada um 

para a 

posição de 

volante e 

base) 
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(Aula 3) 

Responsabilidade 

Confiança  

Partilha de 

experiências 

Entreajuda 

Diálogo 

Em grupo, executam os montes e desmontes 

das figuras, aumentando o grau de 

complexidade de execução.  

 

Acrobática 

 

 

Trios 

 

 

 

 

 

 

Numbered 

heads 

together 

perform – o 

professor 

lança um 

desafio e os 

alunos 

pensam em 

conjunto 

para o 

resolver 

(Aula 3) 

Participação 

Inclusão 

Distribuição de 

tarefas 

Entreajuda 

Responsabilidade 

Dentro do grupo durante a tarefa, preencher a 

tabela com o contributo de cada elemento para 

cada elemento para a elaboração da 

coreografia. (Em anexo) 

Round Robin 

– trabalham 

em grupos e 

dentro do 

grupo cada 

um tem uma 

tarefa 

 

(Aula 3) 

Confiança 

Partilha de 

experiências 

No final da aula refletir sobre o trabalho 

desenvolvido, repensar estratégias, proferir 

dinâmicas, que ideias a serem colocadas em 

prática. 

 

Timed Round 

Robin – o 

professor 
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Responsabilidade 

Autonomia 

Diálogo 

Inclusão 

 

Ex: 

Que tenho elaborado até agora? 

Que exercício promove mais a minha prática? 

Que ajudas devo aplicar naquele monte e 

consequente desmonte? 

promove a 

reflexão nos 

alunos 

 

Tabela 1-  Quadro de Exercícios 

 

Consequentemente a observação Direta permitiu durante as aulas ir incidindo 

sobre diferentes aspetos, promovendo as dinâmicas de entreajuda dentro de 

cada grupo. Por sua vez, esta orientação foi aplicada de forma específica às 

caraterísticas dos alunos, ao desenvolvimento da sua coreografia e ao contributo 

como grupo para a sua elaboração. 

A elaboração de Manuais de Equipa (Anexo) e skill cards dos conteúdos a serem 

introduzidos, permitiu melhorar a atuação mais autónoma do grupo. O papel de 

líder foi um posto de elevada responsabilidade, onde este detinha a função do 

grupo comunicar e trabalhar em prol da tarefa, dando relevo à importância ao 

trabalho de grupo. Desta forma a instrução durante a modalidade procedia na ID 

e na descoberta guiada, dando liberdade à criatividade e elaboração de novas 

experiências. 

 

4.3.3.4 Instrumentos e procedimentos de recolha de dados 

Aplicação dos Questionários  

Para recolher os dados necessários, os alunos preencheram um questionário, 

sendo este preenchido na fase inicial da UD (15 de janeiro) e consequente na 

final (28 de março). 

O Questionário usado foi o de Locus of Causality Perceived, apresentado por 

Goudas, Biddle e Fox (1994). O questionário aplicado foi adaptado para 

responder especificamente ao foco que me direcionei. 

As respostas encontram-se compreendidas numa escala de 7 pontos, 1 (“Nada 

verdadeiro”) a 7 (“muito verdadeiro”). 
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Necessidades Psicológicas Básicas 

A Escala Básica foi adaptada para a educação (Ntoumanis, 2005) foi usada para 

medir a autonomia (quatro itens), referente ao relacionamento (seis itens),a 

perceção de competência, foram retirados cinco itens de uma versão do 

Inventário de Motivação Intrínseca, reformulado para o uso na EF (Duncan e 

Tammen, 1989). 

Os itens de resposta continuaram a estar compreendidos na mesma escala, 

anteriormente referida. 

Foi realçada a ideia que este questionário era de para uma investigação, em que 

os seus dados são confidenciais, não usados para outras atividades. A 

realização do mesmo durou cerca de 10 minutos. 

 

Observação Direta 

Com as observações contei com a ajuda dos meus colegas do NE, para 

conseguir perceber como cada equipa trabalhava, perceber quem tinha uma 

participação mais ativa, quem se acomodava, quem tinha o papel de líder. Todas 

estas observações tornaram-se importantes para conseguir reunir informação 

para poder intervir de forma precisa em cada equipa.  Esta intervenção era 

realizada nos exercícios de projeção e estimulação do trabalho em equipa 

promovendo uma participação semelhante de todos os alunos da mesma. 

As observações permitiram também ser um suporte de análise da aplicação da 

AC, verificando se tudo o que era aplicado era fidedigno. Sendo assim um meio 

de verificar a qualidade da aplicação. 

 

Entrevistas 

No final da UD, foi aplicada aos alunos de forma aleatória, mas como 

representantes de cada equipa, de forma a fornecerem o testemunho do trabalho 

elaborado na mesma. Conseguindo colocar os alunos numa perspetiva mais 

reflexiva realizando o balanço de todas as aulas e de que forma contribui para o 

seu sucesso de Aprendizagem e Desenvolvimento Pessoal. 
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4.3.3.5 Procedimentos de análise  

Análise Estatística 

Para proceder ao tratamento e análise dos dados obtidos nos questionários 

aplicados aos alunos, foram executados e processados através do programa 

informático SPSS. Para proceder ao mesmo, foi feita uma análise dos dados 

utilizando a estatística descritiva de forma a verificar e apresentar as médias e 

desvio padrão. Feito isto, pretende-se verificar se existem diferenças 

significativas entre as variáveis do estudo, realizando, por conseguinte, uma 

análise diferencial.  

 

Observações dos Colegas 

As observações em cima referenciadas e executadas pelos meus colegas 

procederam a observações detalhadas, utilizando uma ficha de observação 

(Anexo), elaborada pelo Núcleo de Estágio, para incidir sobre os aspetos fulcrais 

do estudo. Deste modo os meus colegas funcionaram como observadores que 

estavam fora do contexto, podendo facultar dados e fornecerem de base para 

uma investigação mais robusta. 

 

4.3.3.6 Apresentação dos Resultados 

Dados Quantitativos 

  Pré Teste  

 Questão α= Turma α= Meninas α= Meninos 

 
 
Autonomia 

1 2,78 2,71 3 

2 2,57 2,41 3 

3 2,52 2,59 2,33 

4 2,57 2,29 3,33 
α das 4 = 2,61 2,50 2,92 

 

Tabela 2-  Valores das Médias (α) das questões referentes à Autonomia no 1º momento de aplicação 
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  Pós Teste  

 Questão α= Turma α= Meninas α= Meninos 

 
 

Autonomia 

1 5,25 5,41 4,86 

2 5,21 5,24 5,14 

3 4,92 5,12 4,43 

4 5,25 5,12 5,57 
α das 4 = 5,16 5,22 5 

 

Tabela 3- Valores das Médias (α) das questões referentes à Autonomia no 2º momento de aplicação 

 

As tabelas 1 e 2 correspondem aos valores de Pré Teste e Pós teste 

respetivamente. Desta forma nas tabelas estão inseridas as médias das 

respostas dos alunos a cada questão destinada relacionadas com a Autonomia. 

Porém em último encontra-se a média das 4 questões nos diferentes campos.  

Como se consegue observar os valores das perguntas efetuadas sofreram 

elevações de valores da 1º à 2º aplicação. Por sua vez o aumento e a diminuição 

dos valores traduz resultados bastante expressivos existindo aumentos em 

alguns casos quase de 3 valores (Questão 2 Meninas α= 2,41 no Pré Teste e α= 

5,24 no Pós Teste). No entanto os valores das meninas mantiveram-se 

superiores aos dos meninos durante as duas aplicações, fruto destas serem mais 

desinibidas e por se mostrarem mais disponíveis para a prática.  

 

  Pré Teste  

 Questão α= Turma α= Meninas α= Meninos 

 
 
 

Relações 
Sociais 

1 2,87 3,67 2,59 

2 2,26 3,33 1,88 

3 4,74 5,06 3,83 

4 4,35 4,12 3,33 

5 2,22 2,12 2,5 

6 2,61 2,41 3,17 
α das 6 = 3,16 3,58 3,08 

 

Tabela 4- Valores das Médias (α) das questões referentes às Relações Sociais no 1º momento de 
aplicação 
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  Pós Teste  

 Questão α= Turma α= Meninas α= Meninos 

 
 
 

Relações 
Sociais 

1 5,67 6,29 5,41 

2 5,92 6,29 5,76 

3 1,67 1,57 1,85 

4 2 2,14 1,94 

5 5,79 6,43 5,57 

6 5,13 5,57 4,94 
α das 6 = 4,35 4,71 4,21 

 

Tabela 5- Valores das Médias (α) das questões referentes às Relações Sociais no 2º momento de 
aplicação 

 

As tabelas 3 e 4 correspondem aos valores das médias das questões referentes 

às relações sociais, tal como anteriormente a sua estrutura é idêntica, seguindo 

sempre os mesmos princípios. 

Tal como se evidenciou nas tabelas anteriores os valores das médias subiram 

consideravelmente, sendo questões direcionadas para a socialização e o 

desenvolvimento das relações entre alunos. 

Neste caso as perguntas nem sempre tinham um caráter positivo por exemplo a 

questão 3 “Não existem assim tantos colegas que considerei próximos de mim 

nas aulas de Ginástica Artística e Acrobática.”, as suas médias acabaram por 

baixar. Os valores no Pré Teste encontravam se α= 5,06 Meninas, α= 3,83 

Meninos e no Pós teste baixaram para α= 1,57 Meninas e α=1,85 Meninos. Estes 

resultados foram o espelho da natureza da Turma, onde os rapazes acabam por 

se apresentarem com relações mais sedimentadas e com vontade para trabalhar 

em equipa e que pelo contrário as raparigas preferem trabalhar de forma 

individual fruto das suas personalidades e ideias. Mas de forma muito geral os 

valores apresentados no final foram muito positivos, podendo se afirmar que 

existiu um progresso acentuado nas dinâmicas de equipas, pronunciado assim 

desenvolvimento das suas relações de trabalho e pessoais. 
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  Pré Teste  

 Questão α= Turma α= Meninas α= Meninos 

 
 

Competência 

1 2,35 3,17 2,06 

2 2,51 2,5 2,53 

3 2,91 2,5 3,06 

4 1,96 1,67 2,06 

5 5,91 5,17 6,18 
α das 5 = 3,13 3 3,18 

 

Tabela 6- Valores das Médias (α) das questões referentes à Competência no 1º momento de aplicação 

 

  Pós Teste  

 Questão α= Turma α= Meninas α= Meninos 

 
 

Competência 

1 5,08 5,43 4,94 

2 5,63 5,43 5,71 

3 5,88 6 5,82 

4 6,08 6,43 5,94 

5 2 1,71 2,12 
α das 5 = 4,93 5 4,91 

 

Tabela 7- Valores das Médias (α) das questões referentes à Competência no 2º momento de aplicação 

 

Por último as tabelas 5 e 6 são referentes aos valores das questões direcionadas 

para a Competência.  

Relativamente aos valores apresentados, devo salientar que a questão 5 foi a 

que surgiu com uma maior diferença de valores entre aplicações, 

nomeadamente a α= 6,18 no Pré Teste e a α= 2,12 no caso dos meninos, este 

item estava relacionado com “O meu desempenho em Ginástica Artística e 

Acrobáticafoi mau”, onde neste caso os valores de “Nada Verdadeiro” eram os 

valores positivos pretendidos. O desenvolvimento da competência foi um valor 

adquirido nas várias aulas, visto que os dados explicitos mostram um 

desenovlimento muito pessoal dos alunos, quer na sua aprendizgem quer no 

gosto pela prática da modalidade. O facto de encontrarem sucesso na 

modalidade foi uma observação a ter em conta nestes valores. 
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Análise Qualitativa 

Para melhor responder aos pensamentos e opiniões dos alunos, foi elaborada 

uma entrevista (Anexo) com o intuito de recolher declarações sobre o trabalho 

elaborado na modalidade, bem como o desenvolvimento da AC.  

Esta aplicação aos alunos, foi feita a partir de uma seleção de alunos 

representantes de cada grupo, sendo estes do sexo feminino e masculino. 

Apenas 5 perguntas que englobavam todo o trajeto realizado, focaram os 

aspetos fulcrais. Estavam referenciados os aspetos positivos, o facto de 

trabalharem m equipa para elaboração da coreografia, o uso dos telemóveis 

como auxiliador na sua construção, e uma mais pessoal que remete à sua 

prestação na Modalidade. 

A pergunta 1- “A experiência de construir uma coreografia de Ginástica 

Artística e Acrobática com o objetivo de se mostrar em relação a esta 

disciplina foi uma experiencia positiva para vocês?” resultou de muitas 

respostas positivas, conseguindo perceber que os resultados foram em muitos 

aspetos benéficos para a sua performance. A Mariana afirmou que “Foi, então 

para apresentarmos esta coreografia para a Avaliação Final, tivemos que 

trabalhar em grupo com o objetivo de conseguir mostrar todo o nosso empenho 

para com a modalidade e o nosso desenvolvimento ao longo do mesmo.” Bem 

como o Rui que ficou convicto “Foi, porque me mostrou coisas que eu não sabia 

sobre a modalidade, novas formas de a aplicar e mostrar”. As respostas foram 

em tudo positivas, no entanto, quando se aplicou a pergunta “Acha que o Uso 

do telemóvel pode ser um recurso positivo nas aulas de EF? Noutras 

Modalidades?” as respostas divergiram um pouco, porque sendo algo ‘novo’ 

nas aulas, acaba por ainda existirem poucas ideias, “Sim sem dúvida, quer dizer 

assim em Dança é possível, mas noutras modalidades é mais difícil, mas pode 

ser por exemplo para mostrar vídeos porque a ver também conseguimos 

aprender (Mariana).  

A última pergunta era como já referi de carácter mais pessoal, onde foi registado 

várias palavras que enalteceram o sentimento retido pelos alunos. “Achas que 

consegues descrever numa frase ou numa palavra todo o vosso progresso 

nesta UD?”  
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 Sofia “Evolução, acho que todos evoluímos.”, Rui “Acho que foi bom e 

divertido.”, Mariana “Aprendizagem” e por último a Rita “Criatividade e 

Desenvolvimento”. 

Para além dos resultados quantitativos acima evidenciados, estes testemunhos 

permitiram sedimentar uma base mais sólida para dar corpo à investigação 

realizada. 

 

4.3.3.6 Discussão dos Resultados 

Nesta secção face o balanço do objetivo estabelecido no início da investigação, 

perceber quais os efeitos da Aprendizagem Cooperativa e das novas tecnologias 

nas perceções de competência, autonomia, e relacionamento social dos alunos. 

Com a inclusão da AC e das suas estratégias conseguiu-se penetrar no seio dos 

problemas da turma em si, a falta de autonomia, responsabilidade, espírito de 

equipa e capacidade de operacionalizar na mesma. Como ficou evidente, estas 

influenciaram de forma significativa estas variantes, podendo desta forma se 

afirmar que os valores apresentados foram bastante positivos. No entanto no 

campo da competência embora os dados dos inquéritos tenham refletido um 

balanço positivo, foi dos 3 a que apresentou resultados menos significativos, 

fruto de serem alunos não dotados para a atividade física. 

De forma a combater as dificuldades encontradas durante todo o 1º Período, este 

momento de intervenção de forma incisiva permitiu melhorar as dinâmicas das 

aulas, o ambiente, o clima motivacional e a própria aprendizagem. Uma das 

grandes dificuldades que era a aceitação dos colegas e a participação equitativa, 

tornou-se algo quase inexistente em todo o processo. Com base nos estudos de 

Casey e Goodyear (2015), a aprendizagem cooperativa pode promover o 

desenvolvimento aprendizagem em todos os domínios educação física, nos 

aspetos físicos, cognitivos e sociais. Podendo assim ser uma investigação com 

resultados semelhantes ao de Wallhead et al. (2013) que estas estratégias 

resultaram de uma maior apreciação e gosto pelo programa de Educação Física. 

Para além de ser benéfica a sua aprendizagem proporcionou que uma UD como 

de Ginástica seja lecionada de forma a todos os alunos gostarem de participar e 

intervir de forma ativa nas aulas. 
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Apesar das minhas intervenções e estratégias serem constantes, os resultados 

não foram os pretendidos, tais como os evidenciados nesta modalidade. 

Também resultou da minha aprendizagem durante esse ‘Período de aquisição e 

perceção’, sendo este um momento de experiências para compreender a turma 

e a forma como cada aluno reage. A partir daí a minha instrução também foi mais 

madura, diretiva e compreendida pelos alunos sempre no sentido de os orientar 

no seu percurso de evolução nestes aspetos. Otimizando e promovendo 0o 

desenvolvimento da autonomia gradualmente, sensibilizando os momentos de 

decisão e responsabilidade pessoal e da equipa. O uso das diretorias nos 

exercícios bem como a ficha de Reflexão de Atividade (Anexo), permitiu incutir a 

ideia e perspetiva do trabalho em equipa. Porque não basta dizer aos alunos 

para fazer esta ou aquela tarefa, deve-se orientar e fazer perceber qual o objetivo 

de cada ideia e estratégia implementada, fundamentando qual será o objetivo 

final, algo que tive sempre em conta durante toda a intervenção. 

O obstáculo deste método de trabalho foi o período curto de preparação e 

incursão da AC nos alunos, sendo pequenos Períodos e neste caso apenas 

algumas aulas, não corresponde a uma discussão mais pormenorizada dos 

resultados. No entanto este processo foi sempre promovido durante o resto do 

ano, dando assim continuidade ao progresso adquirido nesta modalidade. Casey 

e Goodyear (2015) relatam que o maior impacto sobre o aprendizado ocorreu 

quando os alunos obtiveram oportunidades suficientes para adquirir 

conhecimentos e práticas através da AC. Este processo era inconcebível se 

apenas se limitasse a uma UD, sendo apenas um pequeno momento onde se 

proporcionou novas experiências, estagnando de forma precoce o modelo.  

Para proporcionar estas aprendizagens o ET necessitou de desenvolver o seu 

conhecimento dos conteúdos, que visou e promoveu um à vontade na prática de 

forma auxiliar de forma corretiva todos os alunos, por sua vez, reconhecendo o 

esforço do mesmo, os alunos retribuíram de forma respeitadora e empenhada. 

Este compromisso de Professor- aluno permite o desenvolvimento de um clima 

motivacional propício à interação e fortalecimento das relações pessoais, 

conseguindo ter os alunos do seu lado, a forma de trabalho bem como os 

resultados são em tudo positivas. 
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Os momentos de reflexão e decisão no final das aulas entre os elementos de 

equipa, promovendo a reflexão e consciencialização sobre o trabalho que estes 

aprimoravam de aula para aula. Fornecendo momentos ricos de partilha de 

conhecimento e elaboração de ideias para apresentar futuramente. 

 

4.3.3.7 Conclusões  

Face aos dados apresentados e às informações recolhidas e observadas, 

consegue-se afirmar que os elementos e as consequentes equipas conseguiram 

progredir de certa forma na AC, aumentando inclusive os seus níveis amímicos 

e de empenho para a modalidade de Ginástica Artística e Acrobática. Dado que 

o estudo incidiu mais sobre as Necessidades Psicológicas, pode-se afirmar que 

no campo das relações sociais, da competência e da própria motivação esta 

obteve resultados muito positivos. O fato do uso do telemóvel proporcionou uma 

nova estratégia para auxiliar no processo de E/A, podendo assim dizer que nesta 

modalidade em si foi benéfico, no entanto dado os testemunhos reais nas 

entrevistas por parte dos alunos, a ideia de existir valência para outras 

modalidades ainda se encontra muito vago. Penso que foi nas relações sociais 

que existiram maiores mudanças, a comunicação o nível de relacionamento, a 

própria inclusão motivou todos os alunos para uma participação ativa na sua 

aprendizagem.  

Também o uso das estratégias da AC, dos exercícios promovendo esse 

estímulo, bem como o próprio uso de material de auxílio, como os manuais ou 

os Skill Cards, mostraram-se opções muito viáveis, promovendo o aumento da 

responsabilidade e da autonomia. Essas estratégias promoveram a equidade e 

integração de todos os alunos nas aulas de EF, face a uma modalidade que 

provoca muito desconforto e desleixo da maior parte dos mesmos.  

Porém nem tudo foi positivo, o processo de Descoberta Orientada é trabalhoso, 

bem como a implementação dos estímulos que assim a fomenta. Também é 

preciso referir que se não estivessem presentes os colegas de NE, iria me 

colocar problemas no campo da observação detalhada de todo o processo, no 

entanto o recorrer à gravação das aulas seria uma ideia a ser posta em posição 

de execução. 
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A AC é um modelo pedagógico que pode contribuir para o alcançar de resultados 

de aprendizagem legítimos de educação física. A civilização autal vive de 

princípios e de valores, contrastando com o desenvolvimento de maneiras de 

viver anti sociais e anti empíricas, consciencializando todos os futuros cidadãos 

ativos da importância das relações sociais, responsabilidade e autonomia no 

desenvolvimento da sua vida, no presente e por consequente futuro 

Para concluir, este foi um estudo que promoveu a visão atualizada da sociedade, 

indo de em conta ao processo evolutivo que a sociedade sofre diariamente, 

porém a falta de motivação para a prática da atividade física tem sido um 

problema que todos tem sofrido. Daí fica a cargo de outros professores e 

investigadores inferirem sobre estes entraves, promovendo um ensino 

contextualizado e atualizado, sendo que o uso do telemóvel e a adoção do 

Modelo da AC sejam cada vez mais comum no processo de E/A. 
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Anexos 

 

Anexo 1- Ficha de Observação AC 
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Anexo 2- Entrevista 
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Anexo 3-  Ficha de Reflexão 
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Anexo 4- Questionário Aplicado 
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5. Conclusão e Perspetivas Futuras  

Terminado assim o ano de estágio, levo na minha bagagem um leque enorme e 

rico de experiências e vivências gratificantes que em muito influenciaram a minha 

aprendizagem e forma de agir, refletir e pensar sobre as situações vividas.  

O percurso deste ano foi certamente marcante, porque senti que em nenhum 

momento me senti estagnado, com a sensação que não estava em constante 

evolução. Agora olho e vejo o quanto cresci e o quanto aprendi, onde sem estes 

momentos, poderia deparar-me com um choque enorme quando enfrentasse a 

minha vida profissional como docente, não encontrando as melhores soluções 

para responder às mesmas. Para isso o trabalhar em cooperação foi 

extremamente importante, porque a partilha de ideias e entreajuda fizeram jus 

aos valores que a própria Educação Física transmite podendo assim crescer 

junto dos meus colegas. 

Acho que o mais importante deste ano é conseguir visualizar e aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante estes anos de formação, para além que foi 

primordial para combater o meu stress e nervosismo que me acompanham, 

conseguindo assim arrecadar formas de melhor conviver com os mesmos. O 

facto de estar com crianças, de poder estar em constante contacto com a 

realidade foi gratificante. Serviu de base para enfrentar as adversidades que 

tanto me invadiam nos pensamentos, colmatar as dúvidas e sedimentar a paixão 

e o gosto pelo ensino. 

Para responder a estes pontos que tanto frisei, acho que devo referenciar as 

pessoas que tanto me ajudaram, desde o meu NE, a PC e o meu PO, que em 

tudo me proporcionaram as possibilidades de crescer estando sempre 

disponíveis para me ajudar. As dinâmicas implementadas, à base do 

questionamento, da reflexão, da própria interpretação das tarefas em muito 

ajudaram a estimular as particularidades de ser professor. 

Deparei-me durante o inicio do ano com um dos problemas que agora os 

professores têm que tentar colmatar, a falta de motivação dos alunos, na 

sociedade em que nos encontramos surpreender e cativar os alunos é um dilema 

que nem sempre se consegue resolver. Para isso e com a ajuda das estratégias 

e da implementação do MED observei que o próprio ensino tem vindo a crescer 
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e a se adaptar ao contexto que vivemos. Conseguindo desta forma satisfazer as 

necessidades dos alunos bem como alimentar a sua aprendizagem. 

Olhar para os alunos e ver a satisfação, o sentimento que se criou durante todo 

o ano e as relações criadas em torno do nosso seio é das melhores sensações 

e experiencias que um professor pode viver. Sentir que o seu trabalho está a ser 

aproveitado e que está a conseguir entrar num núcleo de alunos com 

personalidades fortes conseguindo tocar nos seus corações é gratificante. 

Acho que a construção e elaboração deste RE espelha tudo que foi vivido por 

mim e pelos meus alunos durante este ano de estágio. Todas as experiências e 

as vivências proporcionadas tanto por mim a eles como vice-versa. 

Relativamente ao futuro, esse é algo que me deixa com pensamentos a vaguear, 

porque não é algo que consiga ter controlo, no entanto vou procurar e tentar até 

conseguir entrar no ramo docente. Até lá vou tentar procurar algo relacionado 

com o Desporto e a Atividade Física porque o gosto e a paixão por esses nunca 

acabam apenas aumenta. Apesar das dificuldades que o País sustém em termos 

de vagas para ser professor, a minha motivação mantém-se intacta, não irei 

desistir deste desejo e tenciono deixar a minha marca em todos os alunos pelos 

quais futuramente terei oportunidade de contribuir na sua formação. 
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6. Considerações Finais  

 

Este ano letivo foi um ano de enriquecimento e de sedimentação da minha 

formação como professor, esta passagem pela Escola permite-me aumentar à 

minha bagagem de opções e estratégias a implementar no âmbito do Ensino da 

EF. Percebe-se o verdadeiro significado do ser Professor, de deixar de estar no 

papel de aluno “teoricamente” e passar a ser professor, e digo desta forma 

porque um Professor a meu ver nunca deve deixar de ser aluno e aprender 

sempre ao máximo com as pessoas que os rodeiam, sejam eles os seus alunos, 

colegas de profissão ou qualquer outro órgão representativo da Escola/ou não. 

No entanto estar deste lado acresce muitas responsabilidades, porque somos 

impulsionadores e influenciadores diretos da formação dos mesmos. Onde o 

nosso foco deve e têm que ser o aluno, descorando do que nos deixa tão à 

vontade ou de métodos e estratégias tradicionais, sendo o professor a adaptar-

se ao meio e ao contexto e não o contrário. 

O EP permitiu-me ter o contacto com as minhas adversidades e meus défices 

enquanto pessoa e professor, no entanto sinto que melhorei a minha 

comunicação, a minha presença, os meus métodos de trabalho e acima de tudo 

consegui controlar o meu sistema nervoso. Caindo e errando várias vezes foi o 

processo pelo qual suportei para que conseguisse melhorar a minha prestação, 

podendo assim enriquecer o meu ‘Eu’ como pessoa e como docente. 

Para atingir estes resultados, não posso descurar dos colegas enquanto núcleo 

que me acompanharam durante esta longa jornada, bem como os PC e PO que 

foram grandes impulsionadores para o meu crescimento. 

Vivi um ano com muitas adversidades, onde os alunos demonstraram o que hoje 

em dia os jovens entendem a EF, que é apenas e só um momento de 

relaxamento e descontração, em bom português um momento de Lazer. Percebi 

que a motivação e o nível onde os alunos se encontram é demasiado baixo, tudo 

isto porque o rigor, a importância e a visão que se tem da disciplina tem vindo a 

se deteriorar, onde atualmente o facto de voltar a contribuir para a média Escolar 

poderá melhorar estes aspetos. Não é fácil encontram soluções para alunos 

desmotivados, procurar para cada aula novas estratégias de criar desafios 
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empolgantes para estes e ao mesmo tempo conseguir passar a mensagens, os 

ensinamentos e valores da EF. 

Para solucionar a maior parte dos problemas sofridos, optei por criar uma relação 

forte com todos eles, não existindo tanto uma relação de apenas professor-aluno, 

conseguindo assim ganhar a sua confiança e perceberem que eu apenas queria 

o melhor para eles. Numa fase avançada do ano, os alunos procuravam-me para 

falarem sobre os seus problemas, falavam abertamente sobre o que pensavam 

e diziam o que sentiam, estes laços foram de extrema importância para os 

colocar do meu lado e conseguir ter um impacto muito positivo na sua 

aprendizagem. Permitir que os alunos participassem de forma ativa na sua 

aprendizagem e em todo o processo foi outros das estratégias de enorme relevo, 

para além da aprendizagem, as diferentes situações me que se encontram em 

equipa/grupo, onde tinham que decidir em ocasiões de forma autónoma permitiu 

que a turma colmatasse a falta de interação existente entre os mesmos. 

A Aplicação do MED aliado à AC permitiu proporcionar um ano diferente, muito 

rico e cheio de experiências que penso serem muito importantes para o seu 

futuro, para além disso melhorou o clima motivacional com o facto de estes 

estarem em competição constante e a participarem ativamente nas aulas em 

todos os sentidos. 

Estes alunos procuravam alguém que se importasse verdadeiramente com eles 

e que percebesse o seu interior, não existem receitas para turmas ou para 

alunos, existe sim um Período de adaptação que o Professor deve ter para 

responder às caraterísticas e necessidades de cada um. Todos são diferentes 

até mesmo nós enquanto Professores, por isso devemos procurar o melhor de 

cada um e aliar ao processo de Ensino-Aprendizagem podendo assim crescer 

mutuamente. 
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