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Resumo 

O documento que se segue, apresenta um relatório reflexivo sobre o 

estágio curricular ao longo de todo o ano letivo no Agrupamento de 

Escolas Pêro Vaz de Caminha. 

O principal objetivo deste relatório de estágio além de descrever toda 

a prática ao longo do ano, como as atividades, a caracterização das 

turmas, os modelos de ensino utilizados, as situações que 

decorreram ao longo de todo o ano letivo, é a apresentação de 

reflexões sobre todas as temáticas abordadas e todas as 

problemáticas que surgiram ao longo do ano letivo de 2018\2019, 

relatando igualmente todas as estratégicas utilizadas para solucionar 

os problemas que foram surgindo e todas essas situações foram um 

acrescento a nível profissional para o professor-estagiário.  

O Relatório conta também com reflexões sobre todos os temos, 

apoiados com literatura pertinente para cada tema, com artigos e 

trabalhos com relevância para, quer para os temas abordados no 

âmbito do desenvolvimento profissional, quer para a parte 

pedagógica e didática do estágio curricular, quer para a parte do tema 

que escolhi desenvolver ao longo do ano com a turma residente da 

vergonha e o medo nas aulas de Educação Física.  

É também possível perceber que a prática profissional é muito mais 

do que apenas dar as aulas, é refletir em todas as minhas ações, que 

vai levar a soluções, mas também a novos problemas, pois alem de 

dar algumas respostas, vai colocar em causa outras respostas 

levando a um cada vez maior grau de competência.  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, MOTIVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, REFLEXÃO, MEDO, VERGONHA, 
AUTONOMIA. 
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Abstract 

The following document presents a reflective report on the curricular internship 

throughout the school year in the Pêro Vaz de Caminha School Grouping. 

The main objective of this internship report, besides describing all the practice 

throughout the year, such as the activities, the characterization of the classes, 

the teaching models used, the situations that took place throughout the school 

year, is the presentation of reflections. on all the topics covered and all the issues 

that arose during the school year 2018 \ 2019, also reporting all the strategies 

used to solve the problems that arose and all these situations were a professional 

addition to the teacher-intern. 

The Report also includes reflections on all issues, supported by relevant literature 

for each theme, with articles and works relevant to both the topics addressed in 

the scope of professional development, as well as the pedagogical and didactic 

part of the curricular internship. For the part of the theme that I chose to develop 

throughout the year with the resident class of shame and fear in Physical 

Education classes. 

It is also possible to realize that professional practice is much more than just 

giving classes, it is reflecting on all my actions, which will lead to solutions, but 

also to new problems, because in addition to giving some answers, will put into 

question other responses leading to an increasing degree of competence. 
 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL PRACTICUM, 

MOTIVATION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, LEARNING,  FEAR, 

SHAME, AUTONOMY. 
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Introdução 

A componente de estágio, é, a meu ver, a parte mais importante na formação de 

futuros professores, pois é neste momento que aplicamos tudo o que 

aprendemos ao longo do 1º ano e é neste momento que temos a possibilidade 

de refletir sobre os nossos erros e as nossas conquistas, para que possamos ter 

o alicerce para uma carreira de sucesso e que possamos ter uma ligação direta 

ao ensino da educação física das futuras gerações.  

Neste relatório, vou descrever tudo o que aconteceu ao longo deste ano-letivo, 

quer em termos de ensino, quer em termos de atividades extracurriculares, que 

decorreram tanto com os alunos da turma residente como da turma partilhada.  

Será igualmente possível perceber como abordei as aulas, métodos de ensino e 

formas de resolução de problemas que encontrei para que o processo ensino-

aprendizagem decorresse da melhor forma possível.  

Neste relatório de estágio, vou começar por me caraterizar, além de referir quais 

as minhas expectativas iniciais para este estágio curricular. Continuarei com a 

caracterização da escola, da turma e de todas as atividades desenvolvidas ao 

longo de todo o ano letivo. Mais especificamente, vou abordar os modelos de 

ensino que utilizei nas unidades didáticas que lecionei e as respetivas grelhas 

do modelo de estrutura do conhecimento de Vickers, com a devida justificação.  

Por fim, será levado a cabo um projeto de investigação-ação sobre a turma 

residente que terá como principal objetivo perceber como desenvolver 

estratégias que contrariem o medo e a vergonha de realizar as tarefas nas aulas 

de educação física, onde pretende dar conta de como pensa um adolescente, 

que estratégias o professor pode utilizar para melhorar este aspeto, que é 

transversal na vida do aluno, enquanto ser humano, e como o aluno reage a 

estas estratégias. Para isso, foi levada a cabo uma entrevista estruturada que 

para além de questionar se os alunos tinham medo e vergonha, procurava 

indagar as razões do medo e vergonha e como conseguiram, se conseguiram, 

ultrapassar ou melhorar este aspeto.  
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1. Enquadramento Biográfico 

1.1. Autobiografia 

Chamo-me André Emanuel Rosa Alves, nasci a 12 de Novembro de 1992 em 

Massarelos, mas essa nunca foi a freguesia de residência, sendo que a casa 

onde cresci e da qual nunca saí situa-se em São Mamede de Infesta, no concelho 

de Matosinhos. Foi nesta freguesia que fiz todo o meu percurso académico 

obrigatório, andei desde o 1º ano até ao 12º ano sempre em escolas da 

freguesia, e mesmo as minhas vivências desportivas foram em São Mamede de 

Infesta.  

Foi no Futebol Clube de Infesta que comecei a dar os meus primeiros passos no 

futebol a nível federado e foi também na piscina municipal que dei as minhas 

primeiras braçadas. O desporto sempre esteve presente na minha vida desde 

muito cedo, tanto é que, aos quatro anos, já andava a dar uns “chutos” na praia 

de Matosinhos, com o meu avô, no meio de glórias antigas do Leixões e de 

outros grandes clubes do concelho de Matosinhos.  

Em termos desportivos joguei desde os 8/9 anos até aos meus 17 no F.C. Infesta, 

quando deixei de jogar devido a uma lesão no menisco. E como o meu sonho 

nunca foi ser jogador de futebol, mas treinador, também não veio mal ao mundo, 

uma vez que sempre joguei e, no que depender de mim, sempre vou jogar 

futebol. Ao mesmo tempo que me dedicava ao futebol, também nadava, e tive 

pena de não ter ido para competição de natação que, apesar de não ser a 

modalidade de que mais gostava, acho que tinha mesmo muitas aptidões para 

tal, tanto é que surgiu um convite para entrar em competição, mas o futebol não 

deixava.  

Também participei em imensas provas de desporto escolar, como torneios inter-

turmas, provas de corta-mato, e integrei a seleção da escola de futsal para 

participar no torneio interescolar do concelho.  

Entrei na licenciatura de educação Física no ISMAI e acabei com média de 14 

valores, dando seguimento aos estudos com o mestrado em treino desportivo, 
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terminando com uma média de 17 valores.  

Ainda na licenciatura, entrei para a área do treino e comecei como treinador 

adjunto, sem vencimento, no Sport Comércio e Salgueiros. Pretendia apenas 

aprender, mas acabei por ficar a treinador principal, e a receber, cargo que ocupo 

até hoje, no clube a que dedico muito tempo da minha vida e do qual me tornei 

adepto. Com a experiência no Salgueiros e o mestrado em treino, este ano 

(2018/2019), fui convidado para a equipa técnica Sénior do Castêlo da Maia, 

convite que prontamente aceitei. Ao mesmo tempo, entrei para o estágio do 

mestrado em Ensino de Educação Física da FADEUP.  

Sou, por isso, um apaixonado por desporto e pelo futebol, nomeadamente no 

pensar o futebol, algo que me fascina profundamente: não jogá-lo, mas pensá-

lo e fazer com que os outros executem as ideias que sempre tive do futebol, mas 

que, infelizmente, nunca consegui colocar em prática.  

Partilho também uma outra paixão desportiva, a par do futebol, que é o 

montanhismo. Sempre que posso, vou realizar trilhos ou provas de orientação 

(não federadas). Estar na natureza ajuda-me muito a recuperar energias e, ao 

mesmo tempo, é um escape para a semana de trabalho. E só por isto já 

demonstro um pouco da minha forma de ser. Uma pessoa sensata, muito 

tranquila e respeitadora do meio envolvente. Mas algo que ganhei com o treino 

e de que sou muito grato é a exigência de ser sempre o melhor em tudo o que 

faço.  

1.2. Expectativas iniciais 

Este é o ano que todos os futuros professores anseiam no mestrado em Ensino. 

Cunha (2012, p.38) diz que o ano de estágio é o culminar de um processo de 

formação que possibilita o domínio das competências que a profissão docente 

solicita, promovendo a formação da própria profissão, especificamente, de 

professor de educação física. 

A primeira coisa que me vinha à cabeça, mesmo tendo eu alguma experiência 

em treino, era de ansiedade sobre se iria ou não correr bem, essencialmente por 

todas as opiniões que tinha sobre a escola onde tinha sido colocado. E lembro-
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me que, na primeira aula, estava em pânico para perceber que tipo de turma 

tinha. A escolha da escola, enquanto primeira opção para realizar o meu estágio, 

foi estratégica, pois precisava de uma escola perto de casa e perto do meu local 

de trabalho e do meu pai, para nunca haver problemas de logística para aos 

treinos e boleias. No entanto, não fazia ideia de como era esta escola, nem onde 

me ia meter. Confesso que a ansiedade que sentia, também era culpa minha, 

uma vez que não pesquisei muito sobre a escola, nem o seu contexto.  

Um dos momentos que me começou a tranquilizar foi o ambiente entre os 

professores que parecia cordial, mas extremamente tranquilo e informal, e senti 

que podia contar com eles para desabafar quaisquer eventuais problemas. 

As minhas expetativas relativamente ao meu papel enquanto professor foram 

sempre muito pacíficas, pois, apesar de saber que tinha experiência no treino, o 

campo do ensino é completamente diferente, até pelo contexto.  

Foi absolutamente fundamental toda a preparação que tive durante o primeiro 

ano de mestrado, a juntar aos anos no campo do treino que tenho. E mesmo 

disciplinas que pensava que não seriam importantes, assumiram um papel 

preponderante ao longo de todo o ano.  

Muito do que me caracteriza como professor se deve ao que sou enquanto 

treinador, e isso trouxe para as aulas um professor exigente, mas se calhar 

demasiado preocupado com o rendimento dos alunos. E pensava, ao início, que 

o domínio do Saber-fazer era o mais importante, mas estava enganado. E as 

expectativas que tinha, ao inicio, de que iria ter uma turma empenhada, como no 

treino, iam-se desvanecendo, até porque comecei a perceber, e foi-me logo 

incutido desde inicio, que o saber-estar é o domínio que mais importa neste 

contexto escolar. 

Esperava um grande desafio. E a receção amigável, por parte de todos os 

docentes, através de uma sessão de boas vindas geral e de departamento, 

realizada na sala de Educação Musical, deixou-me mais à vontade para enfrentar 

este grande desafio.  
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Assim que cheguei à escola, apoderou-se de mim um sentimento de orgulho. 

Não há muito tempo era eu aluno e agora estou do outro lado, como 

professor. Foi com esse sentimento de orgulho enorme que entrei na sala 

dos professores com os meus colegas e a orientadora de estágio. Foi 

indescritível entrar naquela sala, um local que sempre sonhei conhecer 

enquanto aluno e que finalmente tinha conseguido.  

A Reunião Geral contou com a presença de todos os docentes do 

agrupamento e foi liderada pelo diretor. Uma reunião que correu de uma 

formal extremamente informal, algo para o qual não estava preparado. 

Estava algo nervoso, sem saber ao que ia, mas quando vi os professores a 

portarem-se pior que os alunos, com conversas paralelas, muito barulho na 

sala, rapidamente o nervosismo desapareceu e fui inundado por um 

sentimento de tranquilidade, por estar a presenciar um ambiente tão familiar. 

Assim que a reunião começou, percebi o porquê dos professores agirem 

assim. O diretor foi o primeiro a dizer que não queria que o tratassem por 

Doutor e a dizer que a porta do gabinete dele estava sempre literalmente 

aberta a qualquer um. Ouvir aquele professor falar, líder de um agrupamento 

escolar, deu-me uma motivação extra para encarar este ano letivo, pois 

fiquei com a certeza de que ia ser bem tratado neste agrupamento. Só o 

simples facto de dizer que para falar com ele bastava aparecer no gabinete, 

sem precisar de marcar reunião, diz muito sobre o ambiente que reina na 

escola.  

Uma reunião que serviu para a apresentação de todos os docentes recém-

chegados, onde nos incluímos enquanto estagiários, sendo recebidos com 

um enorme sorriso por parte de toda a gente.  

Toda a reunião decorreu de forma informal e bem objetiva, o que, a meu ver, 

também define este diretor, um amigo e muito pragmático”. (Diário de Bordo) 

A única coisa que queria é que me deixassem trabalhar de forma autónoma e de 

forma livre, para que eu pudesse realmente aprender. E foi isso, entre outras 

situações, que foi falado na reunião de departamento. 
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“Nesta reunião, falou-se na atividade a desenvolver para dia 28 de Setembro, 

uma atividade para celebrar o Dia Europeu do Desporto Escolar, cujo 

objetivo é os alunos movimentarem-se em cerca de 2018 metros, ou ter 

atividade física com duração de 2h e 18min, tudo relacionado com o ano de 

2018. Foi o momento em que comecei a perceber que, realmente, estar na 

escola não é apenas dar aulas. Existem várias atividades que dão muito 

trabalho. Num primeiro momento, tentou-se incluir as três disciplinas do 

departamento, que inclui as Expressões Físico-Motoras, as Expressões 

Plásticas e a Educação Musical, na atividade, mas acabou por ficar restrita 

ao grupo de educação física, por falta de tempo para a preparar. Queixavam-

se os professores de que as greves nas avaliações atrasaram todo o 

processo e que agora tinha que ser tudo a correr.  

Eu assistia à discussão das atividades, fascinado com a forma dinâmica 

como todos os professores falavam, o que corroborava o meu sentimento 

extraído da reunião geral. Toda a gente se dá bem e existe uma dinâmica 

muito positiva entre os professores.  

Além da atividade, falamos de situações gerais para os professores, como a 

inserção de dados no programa INOVAR, o dia de início das aulas e o facto 

de haver provas de aferição, tudo assuntos, que escutei com muita atenção. 

Senti que não podia deixar escapar nada do que se estava a falar.” (Diário 

de Bordo) 

 

Relativamente aos recursos materiais da escola, pensei, à partida, que fosse ter 

poucas condições de trabalho. Pensando no que é esta escola e pelo que 

apresenta na sua maioria, achava eu que teria o básico, que seria um espaço 

exterior, um pavilhão e o material básico para trabalhar.  

De facto, o que encontrei não foi incrível, mas foi mais do que suficiente para dar 

aulas com qualidade, e materiais e infraestruturas que servem perfeitamente 

para preparar o melhor possível estes alunos. Para certas modalidades, até acho 

que a escola tem mais do que muitas escolas públicas, o que incentiva e potencia 
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o ensino dessas modalidades. 

O facto de ter todo este material e um pavilhão para cada turma, por si só, é já 

uma grande vantagem em relação a muitos contextos em que o pavilhão é 

dividido em três espaços, para comportar três turmas em simultâneo. 

Foram expectativas completamente superadas e que me incentivaram, ainda 

mais, a dar o melhor de mim por estes alunos. 

Relativamente à professora cooperante, estava à espera que fosse alguém que 

estivesse sempre em cima de nós para nos corrigir e para que pudéssemos 

evoluir o mais possível, um pouco semelhante ao que encontro no futebol com a 

posição de coordenador desportivo.  

Estava à espera que fosse uma professora que questionasse tudo o que 

fizéssemos e que não só nos corrigisse, mas que também nos elogiasse e nos 

encaminhasse no caminho correto.  

Aprendi muitíssimo com a professora cooperante e, apesar de estar à espera 

que estivesse a 100% connosco, esteve o suficiente para que pudéssemos 

evoluir todos de forma significativa. 

Quanto ao professor orientador, estava à espera que fosse o que ele é 

genuinamente, um professor extremamente empenhado, que está 100% ligado 

ao trabalho e que vê no ensino a sua meta, o seu objetivo de vida.  

Esperava um professor que nos enchesse de conhecimento na arte do ensino e 

que nos preparasse o melhor possível a nível teórico para a nossa profissão.  

Finalmente o núcleo de estágio, esperava que fosse um grupo que me ajudasse 

em todos os momentos e que, dada a proximidade com o meu trabalho, que me 

ajudasse em todos os momentos e que promovesse uma troca de 

conhecimentos e estratégias constantes, levando à minha evolução. A meu ver, 

é essencial que haja abertura de todos e era também algo que expectava da 

parte de todos os elementos do grupo, para que, com frontalidade, evoluíssemos 

todos.  

Tudo isto fez com que não colocasse as expectativas lá em cima, apesar de estar 

extremamente motivado. Não sabia bem o que iria encontrar, então mantive “os 
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pés bem assentes na terra”, sabendo, contudo, que iria acabar o ano e, 

certamente, que iria ter uma formação de acordo com a reputação da FADEUP. 

Agora findo o ano-letivo, posso dizer que as expectativas foram cumpridas e em 

alguns casos superadas.   

1.3. O Estágio Profissional 

No meu entendimento, o estágio profissional é o momento solene e crucial do 2º 

ciclo de estudos na Especialização de ensino da Educação Física nos ensinos 

básico e secundário. É o momento onde colocamos tudo o que aprendemos na 

prática. É um momento reflexivo, por excelência, uma vez que a prática se torna 

real, uma vez que o professor-estagiário vai, aos poucos, contruir a sua 

identidade profissional de professor, através do debate sistemático e 

aprofundado sobre as vivências dos estudantes em contexto real de ensino, 

consequência de experiências do próprio professor, como também das 

experiências proporcionadas pelos professores mais experientes. E é um 

momento em que conseguimos aprender a ensinar, e este é o exercício mais 

difícil da profissão docente, por envolver múltiplas dimensões, tais como o 

pensar, o fazer, o sentir, o partilhar e o decidir. Estas dimensões têm que ser 

logo trabalhadas na formação inicial, e o estágio profissional é tido como um 

momento fundamental para haver uma simbiose entre todas estas dimensões.  

Para Iza, D e Neto, S (2013, p.1) “O Estágio Curricular Supervisionado é 

extremamente importante para a formação do professor, pois permite que o 

licenciando entre em contato com a realidade de trabalho, identifique as 

possibilidades e limites revelados no ambiente escolar, apreenda e reflita sobre 

as nuances do trabalho docente inserido no contexto escolar” e ainda 

acrescentam que “(…)é um momento privilegiado da formação do professor, no 

qual ele tem a possibilidade de entrar em contato com as escolas, com a direção, 

com os professores, os alunos, com todo o contexto escolar, e dentro disso são 

grandes as oportunidades para diferentes reflexões acerca dos elementos 

constitutivos da escola. Desse modo, o estágio é entendido como um período 

em que o aluno/estagiário irá aprender elementos constitutivos de uma 
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determinada profissão. Nos cursos de formação de professores, o estágio irá 

proporcionar conhecimentos para a atuação na Educação Básica. Nesse 

sentido, deve haver um grande envolvimento entre o professor (da escola), o 

aluno estagiário e o professor formador (da universidade), para que o estágio 

seja efetivamente significativo na formação profissional do futuro professor”.   

Segundo a literatura, é no estágio profissional que o professor-estagiário 

conhece verdadeiramente a profissão, tornando-se, aos poucos, um membro 

dessa comunidade educativa.  

Considero também que a entrada na carreira, é um período muito importante na 

vida dos professores, pois é um período marcado por sentimentos contraditórios 

que definem quotidianamente o professor. É também nestes primeiros anos que 

os professores começam a consolidar o seu conhecimento, a sua forma de atuar 

e a sua identidade enquanto profissionais.  

Este primeiro momento de contacto com a realidade também oferece aos 

professores iniciantes um “choque com a realidade”, porque o que encontramos 

na vida real é muito diferente do que aprendemos na teoria, e muito do que 

aprendemos pode funcionar num contexto, mas já não funcionar noutro.  

A preparação inicial baseia-se em dar aulas, mas, na vida real da escola, 

encontrámo-nos em situações impossíveis de prever, pois trabalhamos com 

pessoas e todas as pessoas são diferentes, além de que, todos os dias, existem 

variáveis que não conseguimos controlar e que temos que resolver na hora. E é 

impossível tudo correr como nós queremos, ou como estamos a espera, pois não 

podemos prever que tipo de turma vamos ter, o tipo de problemas que vamos 

enfrentar e com que tipo de situações nos vamos deparar.  

A meu ver, a grande temática com que nos deparamos, neste primeiro ano de 

docência, são as tomadas de decisão. Todos os problemas são novos e não 

temos soluções previstas para problemas que desconhecemos, do que vai 

acontecer. Então temos que decidir imediatamente o que vamos fazer. Um dos 

grandes problemas é a possibilidade de ainda estarmos com a mentalidade de 

alunos, onde, na maioria das vezes, não tivemos que tomar grandes decisões, 

ou as que tomávamos eram em contextos controláveis. Agora, ter que tomar 
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decisões que vão influenciar diretamente a vida dos alunos requer outro nível de 

preparação.  

 

2. Enquadramento da prática profissional 

2.1. A escola cooperante 

A escola, a meu ver, tem um papel de sobre importância na sociedade, uma vez 

que tem como base dar continuidade à educação das crianças e desenvolver 

competências sociais nessas mesmas crianças. E, como diz Azevedo (2010, p. 

5), “as escolas são preciosas instituições da comunidade local ao serviço da 

educação escolar, são organizações com uma missão educativa específica e, 

por isso, entrelaçadas com outras instituições da comunidade […] em prol de um 

bem comum, em especial em prol de uma educação de qualidade de todos os 

cidadãos.” 

Dou relevância a este aspeto, pois escola onde estou inserido é uma escola TEIP 

(Território escolar de intervenção prioritária), que é uma iniciativa governamental, 

implementada atualmente em 137 agrupamentos de escolas/escolas não 

agrupadas que se localizam em territórios económica e socialmente 

desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a 

indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se manifestam. São 

objetivos centrais do programa a prevenção e redução do abandono escolar 

precoce e do absentismo e a redução da indisciplina. Disponível em: 

http://www.dge.mec.pt/teip. Acedido em 16 set. 2019.   

Nesse sentido, a escola assume-se como principal veículo promotor do 

desenvolvimento pessoal e social, uma vez que é na escola que os alunos 

aprendem a viver em sociedade e aprendem a gerir todos os seus princípios e 

valores, transmitidos pelos pais e que são potenciados na escola.  

Ao potenciar estes valores, a escola vai ter um papel ativo não só no 

desenvolvimento cognitivo do aluno, mas também no seu desenvolvimento 

moral, o que vai influenciar de sobremaneira a sociedade, visto que a escola visa 
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preparar os adultos de amanhã. 

No entanto, é um trabalho de superior dificuldade, conseguir transmitir 

conhecimento ao mesmo tempo que transmitir valores. E considero a educação 

física um meio por excelência para atingirmos esse fim, visto que a matéria é 

dada, mas requer princípios e valores, para o sucesso da disciplina, como o 

trabalho em equipa.  

Se o trabalho não for feito a partir de casa, torna-se uma tarefa árdua, para o 

professor, educar o aluno, visto ter sempre turmas com um número considerável 

de alunos.  

Torna-se então fundamental a escola e a família interagirem e serem uma 

simbiose na educação do aluno, para que se consiga educar o aluno e ter 

impacto na sociedade. 

A Escola Pêro Vaz de Caminha nasceu em 1970, ocupando inicialmente duas 

antigas casas particulares, uma vez que não tinha instalações próprias. Um 

edifício na Rua do Rosário, Nº 160, onde era a sede da escola e onde também 

se situava a secção masculina, e outro edifício na Rua Nossa Senhora de 

Fátima, Nº 107, onde se situava a secção feminina. No ano seguinte, a escola 

aumentou as suas instalações, incluindo mais um edifício, na Rua Miguel 

Bombarda, Nº 212, funcionando estes três edifícios durante dezassete anos. 

Foi já em 1987 que a Pêro Vaz de Caminha se mudou para a Rua da Telheira, 

Amial, onde viria a sediar-se, até aos dias de hoje, com um edifício novo com 

quatro blocos e com muito melhores condições físicas do que nas três anteriores 

moradas. 

No que concerne à sua atividade, foi em Setembro de 2002, após uma espera 

de 16 anos, que a escola foi dotada de um pavilhão gimnodesportivo. 

Para a aula de Educação Física, temos os dois espaços referidos anteriormente, 

pavilhão gimnodesportivo e campo de jogos, e ainda um ginásio interior que 

apresenta todas as condições para a prática da Educação Física e do seu 

ensino. 

Felizmente, a escola possui um leque variado de materiais para a prática da 
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Educação Física, sendo que a maioria dos mesmos se encontra num bom estado 

de conservação, algo que é muito raro encontrar em muitas outras escolas. A 

ocupação dos espaços é decidida através do roulement de instalações, medida 

que designa a gestão dos espaços pelas diferentes turmas e professores. 

Assim que entrei na escola era tudo novo para mim. Apenas tinha a perspetiva 

da escola como aluno e não como docente, e entrar ali a primeira vez e ouvir a 

funcionário responder: “Sim Sr. Doutor, é por ali a secretaria”, fez-me sentir 

noutro mundo. Comecei a cair na realidade de que, neste ano, o meu papel na 

escola seria completamente diferente. Tudo, ao início, era novidade. Tive que 

me habituar a outras rotinas, completamente diferentes de quando era aluno. E 

fui percebendo, cada vez mais de perto, a realidade desta escola.  

Aos poucos, fui-me apercebendo da triste realidade desta escola, pois é um 

agrupamento que está rodeado de bairros algo problemáticos, onde as 

expectativas que os pais têm para os filhos são muito reduzidas, o que leva a 

que a escola não seja vista como algo absolutamente fundamental. Muitos foram 

os problemas que enfrentamos ao longo do ano, como faltas disciplinares, 

zaragatas praticamente todas as semanas, - uma escola onde o 

desenvolvimento de valores e princípios tem que estar acima de tudo, como 

refere a direção nos critérios de avaliação, onde o comportamento vale 30% da 

nota final.  

Perante estes problemas, a escola insere-se no programa TEIP (Território 

Escolar de Intervenção Prioritária), tendo uma serie de regalias em comparação 

com uma escola normal, mas onde essas regalias não se sentiram de forma 

alguma, visto que a escola tinha sempre imensas dificuldades financeiras.  

Importa referir que esta escola é a -sede do agrupamento, que conta com três 

escolas primárias, EBI/JI São Tomé, EB1 Miosótis e a EB1 da Agra. A EB1/JI de 

São Tomé, onde lecionei EF ao 4º ano, é uma escola com umas condições 

absolutamente fantásticas para a realidade em que está inserida, não falta 

material, nem condições de infraestruturas para a prática de atividade física. 

A escola sede, em termos organizativos, conta com o Diretor, o Conselho 

Administrativo, o Conselho Geral nos órgãos administrativos e com os vários 
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departamentos, estando a EF inserida no departamento das expressões físico- 

motoras, educação musical e expressões plásticas.  

2.1.1. Recursos Espaciais 

A escola Básica Pêro Vaz de Caminha contém 4 blocos, um complexo 

gimnodesportivo e um campo de jogos exterior.  

No Bloco A, além de salas de aulas, tem também a biblioteca, a sala dos 

professores, a sala da direção e o PBX. O Bloco B tem como principal função as 

refeições e venda de material escolar aos alunos, sendo este composto pelo bar, 

pela cantina e pela papelaria. Os Blocos C e D servem essencialmente para 

aulas. 

A escola conta também com um átrio exterior coberto, um espaço desportivo 

exterior com caixa de areia e duas pistas para a prática de atletismo; com balizas 

e tabelas para a prática de desportos coletivos. Este espaço está aberto aos 

alunos que, na ausência de aulas, podem aproveitá-lo para a prática desportiva, 

cedendo-o assim que lá houver uma aula.  

O complexo Gimnodesportivo coberto conta com dois balneários, um pavilhão 

polidesportivo, um ginásio, uma sala de professores e uma arrecadação de 

material.  

 

2.1.2. Grupo de Educação Física (GEF) 

O GEF é o núcleo base da disciplina de Educação Física numa escola, é o grupo 

de professores planeia, prepara, elabora e operacionaliza toda a atividade 

desportiva na escola e é este núcleo, um dos principais responsáveis por trazer 

para a escola todos os momentos de competição e de superação que tão 

importantes são no desenvolvimento dos nossos alunos.  

É também este GEF que debate sobre todas as temáticas acerca das 

modalidades sobre todo o funcionamento das infraestruturas desportivas bem 

como a metodologia de ensino a aplicar.  
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2.1.3. Núcleo de Estágio 

Um núcleo de estágio é composto pelo Professor Orientador, o Professor 

Cooperante e três a quatro professores-estagiários e é este núcleo onde toda a 

ação de ensino-aprendizagem se desenvolve, sendo o professor cooperante 

peça base e essencial para que todo o processo seja de qualidade a par do 

Professor Orientador. Tal como afirmam Batista, P., Silveira, G. C., & Pereira, A. 

L. (2014) dizendo que: 

“(…)o Professor Cooperante se destaca como uma peça fundamental e 
dinamizadora de todo o processo formativo que ocorre na prática real de 
ensino, sob a égide da função de supervisão que assume. A par do 
Professor Cooperante, que se encontra no contexto escolar, o supervisor 
da instituição de ensino superior (Professor Orientador) também assume 
a responsabilidade pela formação de futuros professores. No entanto, é o 
Professor Cooperante, como responsável pela orientação e preparação 
dos professores principiantes no contexto escolar, que assume os papéis 
e funções mais relevantes ao nível da prática de ensino supervisionada”.   

De facto, a professora cooperante está a revelar-se uma pessoa muito 

importante na orientação do nosso caminho na educação física, pois está 

sempre disponível para nós. Apesar das várias tarefas e cargos que tem, realiza 

sempre relatórios bem específicos do que temos que melhorar e utiliza muito o 

questionamento para nos fazer pensar acerca dos assuntos e das matérias em 

discussão.  

Consegue aliar a exigência que tem que ter com a simpatia de trato. E, apesar 

de ter muito para corrigir, fá-lo sempre de forma tranquila e assertiva e foca-se 

no essencial, sendo bastante objetiva. Se não tivéssemos esta orientação de 

alguém com este saber prático, as asneiras iriam ser mais e maiores, e o maior 

problema, a meu ver, seria essencialmente que os erros iriam teimar em ser erros 

e iriamos demorar muito mais tempo a perceber o porquê de determinada 

situação não ter corrido da melhor maneira. Relativamente ao professor 

orientador, é igualmente uma peça fundamental, não tanto no saber da prática, 

mas no saber teórico, e consegue orientar-nos a nível teórico para termos uma 

base credível e sustentada para a nossa prática. 
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Relativamente aos estudantes estagiários, acredito que, ainda mais do que a 

professora cooperante, assumem um papel preponderante neste ano de 

aprendizagem, pois são eles que compreendem os meus problemas, são eles 

que se sentem com as mesmas dificuldades que eu. Existe uma proximidade 

muito maior para nos ajudarmos mutuamente nas questões que surjam e ainda 

conseguimos dividir tarefas e, com isso, ganhar muito tempo nos diversos 

trabalhos que temos. Quando escolhi a escola, não o fiz consoante os restantes 

colegas estagiários, mas sempre quis muito que me calhassem colegas que 

contribuíssem para o excelente clima de trabalho, que não se importassem de 

ajudar sempre que necessário e que tivessem uma capacidade reflexiva em 

níveis que permitissem a troca de ideias. E, felizmente, tal aconteceu, o que veio 

a enriquecer ainda mais este estágio. 

Não conhecia nenhum deles, apenas de vista, mas nunca tinha interagido com 

nenhum deles, e o facto de também conhecer novas pessoas e novos métodos 

de trabalho veio a revelar-se muito positivo.  

 

2.1.4. Turma Residente – 7ºA 

Neste ano, tive como turma residente o 7ºA, uma turma que se caracteriza pelo 

comportamento acima da média dos padrões da escola e que se revelou uma 

turma fácil de trabalhar.  

O 7ºA é uma turma com altos índices de desmotivação para a prática desportiva, 

na maioria dos alunos. Mas, à medida que o tempo ia passando, deu-me a 

sensação de que a motivação para as tarefas aumentou. Existem, nesta turma, 

alunos que adoram a disciplina e estão sempre prontos a participar em tudo, e 

outros que participam, mas, se puderem não fazer nada, agradecem. Felizmente, 

esse cenário mudou e comecei a perceber que os alunos ficaram, cada vez mais, 

empenhados na aula.  

Existem, nesta turma, alguns casos especiais. Um deles é o caso de duas alunas 

que nunca vieram às aulas, e que acabaram por ser transferidas. Outro é o caso 

de um aluno com 15 anos, repetente, e que este ano, finalmente, optou por ter 
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um comportamento adequado e decidiu empenhar-se nas tarefas escolares, 

tendo sido uma excelente surpresa para todos os professores da turma. Além 

destes dois casos, houve um terceiro, de uma aluna que entrou no terceiro 

período e que fez apenas 3 aulas, também por causa de um problema no 

pavilhão que cancelou, praticamente, as aulas todas, como iremos ver mais à 

frente. 

Esta turma revelou ser uma turma que me respeitou sempre muito. E a falta de 

empenho que tinham acabava por ser ultrapassada pelo respeito que tinham por 

mim, uma vez que, apesar de não gostarem, nem se empenharem na maioria 

das funções, acabavam por realizar os exercícios, porque me obedeciam, algo 

que, se não o fizessem, tinha tudo para dar errado.  

 

2.1.5. A turma partilhada 

Neste ano, tive como turma partilhada o 5ºA, uma turma que se caracterizou pelo 

comportamento acima da média dos padrões da escola, mas que, ao mesmo 

tempo, se revelou, à medida que o tempo, foi passando, uma turma complicada, 

em termos de comportamento, tendo em conta o que demonstraram ser no início.  

O 5ºA é considerada uma turma de excelência. A maioria dos alunos transitou 

do 4º ano com apontamentos de muito bom e, mesmo na aula de educação 

física, apesar de não serem nada de especial, esforçam-se muito na aula e 

estavam sempre muito empenhados, fazendo sempre o que o professor queria 

e procurando sempre saber mais. Inclusive, alguns alunos com mais dificuldades 

colocavam questões sobre as matérias. Existem, no entanto, alguns casos que 

requereram atenção especial, como foi o caso de um aluno que era repetente e 

que, aula após aula, tendia a desafiar o professor que estava a lecionar, tentando 

perceber até onde pode ir e pensando que liderava a turma por ser mais velho. 

Mas bastava ao professor ser mais assertivo e tinha esse aluno controlado. 

Havia outro caso de uma menina cigana que não tinha motivação para vir às 

aulas, a juntar ao facto de os pais parecerem ser negligentes, o que piorava a 

situação da aluna em questão. O último caso é o de uma aluna, que tem 
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necessidade educativas especiais, pois tem défice de atenção. Ela não deixa de 

realizar a aula, mas requer uma atenção extra.  

 

2.1.6. 1º Ciclo: 1ª Experiência com o 4º ano 

A lecionação no primeiro ciclo foi uma novidade para mim, e confesso que pouco me 

entusiasma lidar com estas idades, uma vez que é preciso uma paciência enorme. E 

não me sinto minimamente confortável em lecionar alunos onde tenho que perder muito 

mais tempo a trabalhar o saber-estar do que as matérias desportivas, propriamente 

ditas. 

O cenário que encontrei na escola de São Tomé, em termos de alunos, é algo que já 

estava a contar, alunos muito irrequietos, com poucas noções do saber-estar e que 

ligavam a tudo menos ao que deviam. 

A mim, muito me espanta a linguagem e os termos que crianças de 8 e 9 anos utilizam. 

Para mim, era impensável responder a um professor: “Não quero!”, “E não faço!”. Desde 

que comecei a lecionar as turmas de 4ºano de São Tomé que frequentemente ouço 

palavrões de tal forma elaborados, que seguramente são eco do que as crianças ouvem 

em casa e comportamentos/gestos agressivos.  

Nesta turma em concreto, havia sempre quatro ou cinco que tinha que enviar para a 

sala fazer outro tipo de trabalho, porque, além de não quererem estar na aula de 

Educação Física, conseguiam destruir a aula inteira. Ao início, ainda tentei convencê-

los, mas, ao fim de um tempo, desisti. E confesso que ficava sem paciência para certos 

comportamentos. Por isso, a turma de 18 ficava em 14, sensivelmente, o que facilitava 

muito as aulas. E, apesar de achar que esta medida não era a mais adequada, acabou 

por ser revelar adequada, visto que, para o fim, já se portavam muito melhor.  
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3. Realização da prática profissional 

3.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da 
aprendizagem 

3.1.1. Conceção do Planeamento 

3.1.1.1. Programa Nacional de Educação Física 

Já dizia um ex-coordenador meu, no SC Salgueiros, que devemos “separar o 

trigo do Joio”. E, claramente, é o que não parece acontecer na elaboração dos 

programas nacionais de Educação Física, pois é triste perceber que quem 

coordena estes programas de Educação Física está completamente alheado da 

realidade das escolas. Muitos dos conteúdos técnicos e táticos não fazem 

grande sentido, pois existe quem está no terreno e quem não esteja no terreno, 

e quem está no terreno tem uma sensibilidade muito maior para os problemas 

que os nossos alunos enfrentam diariamente. Temos conteúdos e níveis pré-

definidos para determinados anos de escolaridade. Mas, na realidade, se 

pegarmos no exemplo da ginástica, que afirma ser de nível elementar para o 7º 

e 8º ano, rapidamente percebemos (para quem está na prática) que a maioria 

dos alunos tem conhecimentos e habilidades de nível introdutório. Mas aqui, até 

nem sou radical e, se calhar, a culpa também é dos professores que não utilizam 

as melhores estratégias para ensinar da melhor forma os alunos. No entanto, 

torna-se complicado atingir certos níveis, quando o professor tem muito pouco 

tempo de contacto com os alunos, por semana. Posso também dar o exemplo 

relativamente ao Badmínton. Diz que, no 7º ano, devemos abordar o clear e o 

lob, sendo estes dois batimentos defensivos, no entanto o objetivo do jogo é a 

competição. Ora, aqui está algo que não traz muita fiabilidade, nem muita 

credibilidade ao programa. Pois, se o objetivo é a competição, como vamos 

apenas abordar batimentos defensivos? Não é possível realizar jogo só com 

estes dois batimentos.  

A certa altura, o Programa começou a servir apenas para me guiar sobre o que 

era suposto ensinar a nível básico para aquele ano, pois foi essencial perceber 
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o que os alunos sabiam e refletir sobre qual o próximo passo. Acabei por orientar-

me muito mais pela estruturação de matérias que o GEF planeou para esse ano, 

e a única coisa que procurava saber do Programa Nacional eram os objetivos 

para aquele ano e as matérias fundamentais.  

3.1.1.2. Planeamento 

O planeamento teve como principal pilar a rotação de espaços, os materiais e os 

alunos. No primeiro ponto, tornava-se muito importante e, tendo em conta o 

espaço que estava destinado em determinado dia, escolher uma modalidade 

congruente com esse espaço, como por exemplo, o ginásio era o lugar de eleição 

para a ginástica, mas, dadas as restrições ao uso de bolas no ginásio, só poderia 

dar basquetebol se pudesse dispor do pavilhão. Sendo assim, tudo era 

praticamente rotativo e planear as aulas dependia sempre do modo como o 

espaço atribuído se ajustava à modalidade que quisesse lecionar.  

E, mesmo assim, o planeamento era passível de alterações. Quando na rotação 

de espaços nos calhava o ginásio, tínhamos a possibilidade de utilizar o espaço 

exterior para abordar modalidades incompatíveis com o ginásio. Porém, 

estávamos dependentes das condições atmosféricas e toda a aula que tínhamos 

planeado poderia não servir de nada.  

O segundo ponto, disponibilidade dos materiais, em disciplinas como a ginástica, 

era fundamental saber com antecedência que material a escola tinha para a 

modalidade, pois só com conhecimento prévio do material é que era possível 

planear as aulas.  

O terceiro ponto de referência eram os alunos, pois só era possível estruturar as 

matérias e a forma de avaliação consoante o tipo de alunos que tínhamos em 

mãos. 

Além destes pontos, achamos fundamental não ficar presos a atividades 

rotineiras, oferecendo aos alunos diversidade de matérias, com a devida rotação 

e, assim, também aumentar os níveis de motivação dos alunos para a prática, 

sendo que, por norma, alternávamos sempre uma modalidade coletiva com uma 

modalidade individual. 
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3.1.1.2.1. Planeamento Anual 

 
Quadro 1: Planeamento Anual - 1º Período 5º A 

1.º Período 5ºA 
Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Setembro 

1ª Semana 
18 1 e 2 Apresentação/Aptidão Física (1/2) P 

20 3 Aptidão Física (3) G 

2ª Semana 
 

25 4 e 5 Aptidão Física (4) /Atletismo (1) G 

27 6 Jogos (1) P 

Outubro 

1ª Semana 
 

2 7 e 8 Jogos (2/3) P 

4  9 Atletismo (2) G 

2ª Semana 
 

9 10 e 11 Atletismo (3/4) G 

11 12  Jogos (4) P 

3ª Semana 
16 13 e 14 Jogos (5/6) P 

18  15 Atletismo (5) G 

4ª Semana 
 

23 16 e 17 Atletismo (6/7) G 

25  18 Jogos (7) P 

5ª Semana 
30 19 e 20 Jogos (8/9) P 

1 - Feriado - 

Novembro 

1ª Semana 
6 21 e 22 Atletismo (8) G 

8  23 Jogos (10) P 

2ª Semana 
13 24 e 25 Badminton (1/2) P 

15  26 Atletismo (9) G 

3ª Semana 
20 27 e 28 Atletismo (10/11) G 

22  29 Badminton (3) P 

4ª Semana 
27 30 e 31 Badminton (4/5) P 

29  32 Atletismo (12) G 

Dezembro 

1ª Semana 
4 33 e 34 Badminton (6/7) G 

6  35 Badminton (8) P 

2ª Semana 
11 36 e 37 Badminton (9/10) P 

13  38 Atividades Competitivas 
/Bola ao Capitão G 
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Quadro 2: Planeamento Anual - 2º Período 5º A 

 
  

2º Período 5ºA 
Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Janeiro 

1ª Semana 
 

1 - Ferias - 

3 39 Dança (1) G 

2ª Semana 
8 40 e 41 Dança (2/3) G 

10 42 Futebol (1) P 

3ª Semana 
15 43 e 44 Futebol (2/3)  P 

17 45 Dança (4) G 

4ª Semana 
22 45 e 46 Dança (5/6) G 

24 47 Futebol (4) P 

 
Fevereiro 

 

5ª Semana 
 

29 48 e 49 Futebol (5/6) P 

31 50 Dança (7) G 

1ª Semana 
5 51 e 52 Dança (8) 

Ginástica (1) G 

7  53 Futebol (7) P 

2ª Semana 
12 54 e 55 Futebol (8) 

Andebol (1) P 

14 56 Ginástica (2) G 

3ª Semana 19  57 e 58 Ginástica (3/4) G 

Março 

4ª Semana 
21 59 Andebol (2) P 

26 60 e 61 Andebol (3/4) P 

1ª Semana 
28 62 Ginástica (5) G 

5 - Carnaval - 

2ª Semana 
7 63 Andebol (5) P 

12 64 e 65 Andebol (6//7) P 

3ª Semana 
14 66 Ginástica (6) G 

19 67 e 68 Ginástica (7/8) G 

4ª Semana 
21 69 Andebol (8) P 

26 70 e 71 Andebol (9/10) P 

Abril 1ª Semana 
2 72 e 73 Andebol (11/12) P 

4 74 Atividades competitivas 
Futebol G 
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Quadro 3: Planeamento Anual - 3º Período 5º A 

 
  

3º Período 5ºA 
 

Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Abril 

4ª Semana 
23 75 e 76 Luta (1/2) G 

25 - Feriado - 

5ª Semana 
30 77 e 78 Voleibol (1/2) P 

2 79 Luta (3) G 

1ª Semana 7 80 e 81 Luta (4/5) G 

Maio 

2º Semana 
9  82 Voleibol (3) P 

14 83 e 84 Voleibol (4/5) P 

3º Semana 
16 85 Luta (6) G 

21 86 e 87 Luta (7/8)  G 

4ª Semana 
23 88 Voleibol 6) P 

28 89 e 90 Voleibol (7/8) P 

1ª Semana 
31 91 Luta (9) G 

4 92e 93 Luta (10) 
Aptidão física (1) G 

Junho 
1ª Semana 

6 94 Voleibol (9) P 

11 95 e 96 Aptidão Física (2/3) P 

2ª Semana 13 97 Atividades Competitivas 
Badminton G 
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Quadro 4. Planeamento Anual - 1º Período 7º A 

1.º Período 7ºA 
Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Setembro 
1ª Semana 

19 1 Apresentação/Aptidão Física P 

21 2 e 3 Aptidão Física G/E 

2ª Semana 
 26 4 Atletismo G 

Outubro 

1ª Semana 
 3 5 Aptidão Física P 

2ª Semana 
 

10 6 Atletismo G 

12 7 e 8 Basquetebol P 

3ª Semana 
17 9 Basquetebol P 

19  10 e 11 Atletismo G 

4ª Semana 
 

24 12 Atletismo G/E 

26  13 e 14  Basquetebol P 

5ª Semana 31 15 Atletismo P 

Novembro 

1ª Semana 2 16 e 17 Atletismo G 

2ª Semana 
7 18 Atletismo G/E 

9 19 e 20 Tag-Rugby P 

3ª Semana 
14 21 Atletismo P 

16 22 e 23 Atletismo G/E 

4ª Semana 
21 24 Tag-Rugby G/E 

23 25 e 26 Tag-Rugby P 

5ª Semana 
28 27 Atletismo P 

30 28 e 29 Tag-Rugby G/E 

Dezembro 

1ª Semana 
5 30 Tag-Rugby G 

7 31 e 32 Tag-Rugby P 

2ª Semana 
12 33 Atividades Competitivas/Corta-Mato P 

14 34 e 35 Torneio de Tag-Rugby G\E 
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Quadro 5: Planeamento Anual - 2º Período 7º A 

 
 
 
 
 
 
  

2º Período 7ºA 
Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Janeiro 

1ª Semana 
 4 36 e 37 Andebol P 

2ª Semana 
9 38  Andebol P 

11 39 e 40 Ginástica G/E 

3ª Semana 
16 41 Ginástica G/E 

18 42 e 43 Andebol P 

4ª Semana 
23 44 Andebol P 

25 45 e 46 Ginástica G/E 

 5ªa semana 30 47 Ginástica G/E 

 
Fevereiro 

 

1ª Semana 
 1 48 e 49 Andebol P 

2ª Semana 
6 50 Andebol P 

8 51 e 52 Corta-Mato G/E 

3ª Semana 
13 53 Ginástica G/E 

15 54 e 55 Andebol P 

4ª Semana 20 56 Andebol P 

Março 

 22 57 e 58 Ginástica G/E 

 27 59 Ginástica G/E 

1ª Semana 1 60 e 61 Andebol P 

2ª Semana 
6  Carnaval P 

8 62 e 63 Ginástica G/E 

3ª Semana 
13 64 Visita de Estudo G/E 

15 65 e 66 Andebol P 

4ª Semana 
20 67 Badminton P 

22 68 e 69 Badminton G/E 

5ª Semana 
27 70 Badminton G/E 

29 71 e 72 Badminton P 

Abril 1ª Semana 
3 73 Badminton P 

5 74 e 75 Torneio Futebol G/E 
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Quadro 6: Planeamento Anual - 3º Período 7º A 

3º Período 7ºA 
Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Abril 4ª Semana 
24 76 Aptidão física Ginásio/Exterior 

26 77 e 78 Aptidão física Pavilhão 

Maio 

1º Semana 
1 79 Feriado Pavilhão 

3 80 e 81 Dança Pavilhão 

2º Semana 
8 82 Dança Pavilhão 

10 83 e 84 Dança Ginásio/Exterior 

3ª Semana 
15 85 Visita de Estudo Pavilhão 

17 86 e 87 Dança Ginásio/Exterior 

4ª Semana 
22 88 Dança Ginásio/Exterior 

24 89 e 90 Voleibol Pavilhão 

5ª Semana 
29 91 Voleibol Pavilhão 

31 92 e 93 Voleibol Ginásio/Exterior 

Junho 

1ª Semana 
5 94 Voleibol Ginásio/Exterior 

7 95 e 96 Voleibol Pavilhão 

2ª Semana 12 97  Voleibol Pavilhão 

3ª Semana 14 98 e 99 Torneio Badminton Pavilhão 
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3.1.1.2.2. Unidades Didáticas 

Ginástica 

Para a Unidade Didática da modalidade de Ginástica, escolhi como disciplinas a 

ginástica de solo e a ginástica de aparelhos, sendo que o aparelho a ser utilizado 

foi o trampolim (Quadro 7). 

 

Quadro 7: Unidade Didática de Ginástica 
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No que concerne aos elementos de solo, dividi-os em dois grupos, os elementos 

de solo e os elementos de ligação. No entanto, não consegui ser muito ambicioso 

nesta turma em concreto, dados os elevados níveis de dificuldade que todos 

apresentavam.  

A primeira aula tinha como objetivo a introdução de todos os elementos de solo 

estabelecidos para esta unidade didática e, apesar de não ser recomendável a 

introdução de tantos conteúdos num tão curto espaço de tempo, a turma já se 

encontrava, segundo o Programa Nacional de Educação Física, no nível 

elementar, pelo que, apesar de ter dificuldades, teria tido, certamente, contacto 

com estes elementos, o que já era um ponto de partida. Nada do que planeei 

apresentar era novo, mas tive de realizar progressões pedagógicas para todos 

os elementos de solo. 

A segunda aula serviu para os alunos exercitarem os muitos elementos 

introduzidos na primeira aula, de modo a que a sua aquisição assentasse numa 

base de conhecimento mais consistente. E, para isso, a organização foi idêntica, 

mas com exercícios mais ajustados ao nível dos alunos. Se na primeira aula 

desconhecia o nível dos alunos na ginástica, pude, nesta aula, ajustar as 

progressões para os elementos trabalhados na aula anterior.  

Na terceira aula, comecei outro método de organização. Após os alunos já 

saberem os elementos que foram trabalhados e depois de terem trabalhado 

neles, neste aula comecei a criação da sequência gímnica, onde os alunos 

tiveram tempo para exercitar os elementos e, além disso, por grupos iam 

demonstrar ao(s) colega(s) de grupo a sua sequência, para que esses colegas a 

avaliassem e escrevessem o que deviam fazer para melhorar, além do 

executante saber em que patamar estava.  

Na quarta aula, procedi à organização da avaliação formativa e guardei espaço 

para a introdução, nos aparelhos, do salto ao eixo que teria a sua exercitação 

nas restantes aulas. 

A quinta aula teve como grande objetivo a continuidade da avaliação formativa 

por parte dos alunos, mantive a organização das aulas anteriores e cada aluno 

teve que demonstrar a sua sequência aos restantes. Nesta aula, cada elemento 
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de solo já tinha pontuações distintas de uns para os outros, obrigando os alunos 

a escolher estrategicamente a sua sequência de solo, de modo a conseguir a 

pontuação mínima para conseguir a nota que desejavam e aproximar esta aula 

à avaliação sumativa. 

Na sexta aula, como era apenas de 50 minutos, os alunos utilizaram-na para 

praticar todos os elementos abordados até à data, sendo que na aula seguinte, 

cada aluno já teria a sua sequência para a avaliação, a ser realizada pelos 

colegas. Assim dava-se continuidade à avaliação formativa e os alunos podiam 

exercitar a sua sequência para a avaliação sumativa da próxima aula.  

A última aula foi a avaliação sumativa, onde todos os elementos tiveram 

pontuações diferentes e todos os alunos demonstraram a sua sequência para a 

turma toda, além de realizarem o salto ao eixo. 

 

Atletismo 

A unidade didática de Atletismo do 7º ano continha três modalidades a serem 

abordadas ao longo de um período, sendo elas o salto em comprimento, a 

corrida de estafetas e o lançamento do peso (Quadro 8).  

Decidi abordar as três modalidades à vez, para não causar conflito de 

aprendizagem aos alunos e, assim, conseguir que eles tivessem um maior índice 

de aprendizagem nas três modalidades, pelo facto de se concentrarem num 

bloco de matéria de cada vez. As primeiras cinco aulas tiveram como objetivo 

ensinar o Salto em Comprimento, uma vez que existia uma maior necessidade 

de utilizar o espaço exterior, por causa da caixa de areia. E como essas aulas 

estavam planeadas para Setembro, a probabilidade de coincidir com boas 

condições climatéricas era mais um argumento para iniciar por esta modalidade. 

Pretendi, ao longo desta unidade didática, não introduzir mais do que dois 

conteúdos em cada aula, sendo exceção a primeira aula, cujas matérias são de 

fácil apreensão. E, devido também ao reduzido número de aulas, o processo de 

ensino teve de ser um pouco mais condensado.  
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A segunda aula já teve como objetivo realizar o salto completo, para na quinta 

aula, os alunos terem o primeiro momento de avaliação sumativa, momento esse 

que apenas avaliou o Salto em comprimento. O ideal era ter sido na terceira aula, 

mas como não coincidia com o espaço exterior tive que adiar para a quinta aula.  

Quadro 8: Unidade Didática de Atletismo 
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Na sexta aula, comecei a ensinar a Corrida de Estafetas, com a duração de três 

aulas, sendo que a matéria da Técnica de Corrida vinha sendo exercitada desde 

a primeira aula, em parelha com o Salto em Comprimento. A pega e a entrega, 

sendo matérias de fácil apreensão puderam ser introduzidas ao mesmo tempo 

e, assim, poupar tempo para a exercitação. Quanto à avaliação sumativa, ela foi 

planeada para a oitava sessão.   

O bloco de Lançamento do Peso, devido à escassez de aulas, foi introduzido na 

aula seguinte à de avaliação sumativa do bloco de Corrida de Estafetas, 

contando com três aulas para esta disciplina. Não sendo esta a melhor solução 

para o lançamento do peso, era a possível, face ao número de aulas de que 

dispunha. 

A antepenúltima e a penúltima aula foram, essencialmente, para exercitar o 

lançamento completo e, desse modo, os alunos prepararem-se devidamente 

para a avaliação que ocorreu na última aula. 

O modelo de ensino a utilizar foi o de instrução direta, uma vez que os alunos 

não demonstraram ter a responsabilidade necessária para trabalhar sob o 

Modelo de Educação Desportiva e o número de aulas ser reduzido, para se 

conseguir trabalhar com os alunos. Sendo assim, penso que este modelo era o 

mais adequado para produzir melhores resultados nesta turma, tendo em conta 

o contexto e o número de aulas.  

A avaliação foi feita disciplina a disciplina, para que os alunos tivessem os 

conteúdos bem presentes e pudesse avançar para a disciplina seguinte sem ter 

que fazer revisões das disciplinas já abordadas. Para a avaliação sumativa, 

dentro dos 40% atribuídos ao domínio das habilidades motoras, 25% foram para 

a evolução do aluno e 15% para a sua performance. Dentro dos restantes 

parâmetros, mantiveram-se os critérios estabelecidos pelo grupo de educação 

física.  

A cultura desportiva foi avaliada aula a aula, com perguntas durante a mesma 

sobre assuntos transmitidos no início de cada aula, sendo que a aptidão física 

foi avaliada consoante os resultados na bateria de testes FITescola. 
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Tag-Rugby 

Nesta unidade didática, e tendo em conta o constrangimento de tempo, face ao 

número reduzido de sessões que temos, procurei focar a atenção nos aspetos 

que considerei mais importantes do tag-rugby, dando maior primazia aos aspetos 

técnicos ofensivos, ainda que aborde ligeiramente a defesa individual. (Quadro 

9) 

Quadro 9: Unidade Didática de Tag Rugby 
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Importante referir que alguns aspetos técnicos estão inteiramente interligados 

com os princípios táticos a se abordados, uma vez que essas habilidades 

motoras constituem ações essenciais ao desenvolvimento tático do jogo. Assim, 

e logo na primeira sessão, os primeiros gestos técnicos abordados, a corrida 

com bola, a finta a receção e o passe foram introduzidos, sendo exercitados até 

ao final das sessões. O princípio “apoiar”, por não ser a primeira preocupação 

no jogo, surge na segunda sessão, agregando-se ao princípio de jogo “avançar”, 

até ao final das aulas. As formas jogadas, ao longo da aula, passaram 

essencialmente pelo 3x3 e pelo 5x5. A opção pelo 3x3 prende-se com o facto de 

esta ser uma forma de jogo que permite uma maior interação dos alunos durante 

todo o jogo, dando-lhes mais oportunidades para intervir no jogo de forma ativa. 

Optei por abordar o 5x5, pelo simples facto de ser esta a forma de jogo formal.  

Relativamente à cultura desportiva, esta foi introduzida logo na primeira aula, 

pois é indispensável ao jogo, e possui um papel fundamental durante todas as 

aulas, inclusive no momento de avaliação, em que os alunos assumiram a função 

de árbitro e estiveram nesse preciso momento em avaliação.  

Relativamente à condição física e aos conceitos psicossociais, estes foram 

inerentes a todas as modalidades abordadas neste período. Ainda que a 

condição física não fosse trabalhada de forma isolada em nenhuma das aulas, 

ambas as categorias das capacidades motoras (coordenativas e condicionais) 

estiveram presentes em todas as aulas, condições indispensáveis aos gestos 

técnicos lecionados. Assim, a condição física não teve um momento de avaliação 

própria, sendo que a nota atribuída para tal tenha em consideração todas as 

modalidades abordadas neste período nota essa que parte da observação 

sistemática do professor durante todas as sessões do período. Assim como a 

condição física, os conceitos psicossociais também estiveram presentes em 

todas as aulas e foram avaliados de forma continua, através de observação de 

comportamentos, ao longo de todas as aulas do período, não tendo um período 

específico para tal.  
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Basquetebol 

Na unidade didática de Basquetebol, (Quadro 10) a minha intenção era abordar 

a forma básica de jogo 2, que se caracteriza por ter o propósito de melhorar o 

controlo de jogo e o controlo corporal. Para estimular um jogo mais controlado, 

mantém-se o jogo em meio-campo, para aprofundar as capacidades de tomada 

de decisão e aumentar o repertório de habilidades necessárias para resolver os 

problemas que se colocam no jogo, uma vez que, com o espaço mais reduzido, 

os alunos são obrigados a realizar os gestos técnicos e tomar mais decisões, 

comparando com um campo formal. 

Quadro 10: Unidade Didática de Basquetebol 



34 

 

Relativamente à finalização, o fundamental era aprender a decidir entre finalizar 

com um lançamento em apoio ou com um lançamento na passada após drible. 

Mas, o atacante deve aprender que, quando ganha espaço e o caminho para o 

cesto está livre, pode finalizar com mais celeridade com um lançamento na 

passada após o drible do que com um lançamento em apoio. 

O atacante deve aprender a perceber quando e onde pode superar o defensor 

através do drible. E o atacante tem que perceber onde está o espaço e como 

pode tirar vantagem desse espaço.  

No caso de não conseguir atacar o cesto, o atacante tem que organizar o ataque, 

sendo, neste momento, necessário aprender a posicionar-se de forma mais 

eficaz com e sem bola. O drible de proteção é usado não apenas para assegurar 

um melhor posicionamento, mas também para escapar à pressão defensiva. 

Na forma básica de jogo 2, os jogadores tinham que defender entre o seu 

atacante e o cesto. 

A unidade didática teve, numa fase inicial, a introdução a diversos recursos 

técnicos ofensivos, de modo a capacitar os alunos de ferramentas que lhes 

permitam ter maior índice de sucesso, bem como questões táticas, também para 

potenciar o jogo dos alunos em termos ofensivos e, assim, motiva-los para a 

prática da modalidade.  

Após a introdução das componentes técnicas e táticas ofensivas, houve lugar a 

um torneio de 3x3, com o objetivo de realizar uma avaliação formativa dos alunos 

nos aspetos abordados.  

Após o torneio, foram introduzidas componentes defensivas para aumentar a 

complexidade do jogo, componentes essas técnicas e táticas.  

A unidade didática terminou com o torneio de basquetebol, para realizar a 

avaliação, avaliação essa que incidiu numa escala de 0-5, em que os alunos 

foram avaliados no que conseguiam fazer de acordo com os critérios 

estabelecidos para cada habilidade técnico-tática em grelha de avaliação. Dentro 

do domínio das habilidades motoras, dos 40% atribuídos a este domínio, 25% 

cabem à evolução do aluno e 15% à sua performance na avaliação sumativa. 



35 

 

Dentro dos restantes parâmetros, foram mantidos os critérios estabelecidos pelo 

grupo de educação física.  

A cultura desportiva foi avaliada aula a aula, com perguntas sobre assuntos 

apresentados no início de cada aula.   

Em termos de modelo de ensino, adotei o Modelo do Ensino dos Jogos para a 

Compreensão, que se caracteriza por colocar o aluno no centro do processo de 

aprendizagem, colocando-o numa posição em que é obrigado a tomar decisões 

e a compreender o jogo/tarefa, o que permite ter uma forte componente cognitiva 

no processo de ensino/aprendizagem.  

É um modelo que assenta num estilo de ensino de descoberta guiada, em que o 

aluno é exposto a uma situação-problema e é incentivado a procurar soluções 

para os problemas do jogo e a discutir essas mesmas soluções com os outros, 

ajudado pelas questões estratégicas do professor, tendo como objetivo aprender 

possíveis soluções e levar o jogo para um nível de compreensão consciente e 

de ação deliberadamente tática no jogo.  

Cabe ao professor estabelecer a forma de jogo, observar o jogo ou a exercitação, 

investigar juntamente com os alunos o problema tático e as soluções, e intervir 

para melhorar as habilidades. 

 

Andebol 

Nesta unidade didática, previa abordar apenas conteúdos ofensivos, isto porque 

os alunos revelaram claras dificuldades motoras e, se não tiverem resolvido 

questões como o passe e a receção, dificilmente há jogo e consequentemente 

não há aprendizagem.  

Tendo isto em conta, pretendeu-se, essencialmente, fornecer ferramentas 

ofensivas aos alunos para que primeiro aprendessem a atacar e assim conseguir 

sentir mais sucesso na modalidade (Quadro 11).  

A primeira aula foi para avaliar o ponto em que os alunos se encontravam, apesar 

de saber de antemão as capacidades motoras da turma, tinha que ter a perfeita 

noção do ponto de partida da turma e com isto “atacar” com os conteúdos 
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certeiros. Os conteúdos a serem abordados na Avaliação diagnóstica foram os 

mesmos que estipulei na grelha de Vickers, presente neste MEC, e se porventura 

notasse que os alunos estivessem acima ou abaixo do nível que estipulei, 

procederia a eventuais alterações.  

 

Quadro 11: Unidade Didática de Andebol 
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Na segunda aula, pretendia introduzir os dois tipos de passe que eram a base 

de toda a unidade didática, o passe de ombro e o passe picado, dois tipos de 

passe para que os alunos conseguissem resolver muitos problemas aquando da 

posse de bola e obviamente a receção, que é fundamental para que o jogo,se 

torne fluido. Nesta aula pretendia também falar sobre as regras básicas da 

modalidade e as características fundamentais da mesma.  

Na terceira aula relembrei as questões técnicas anteriores e a introdução do 

drible, fundamental para que os alunos possam explorar o espaço livre se este 

existir.  

Depois de introduzir o drible, na quarta aula preconizava começar a trabalhar o 

primeiro conteúdo tático, que é o atrair e soltar, um conceito que se carateriza 

pelo aproveitamento do espaço e, depois de atrair os defesas com a bola, soltar 

no colega que está livre. Nesta mesma aula, introduzi também o remate em 

apoio, para que o conceito trabalhado tivesse uma conclusão lógica, que é o 

remate à baliza.  

A quinta aula serviu apenas para sustentar os conteúdos abordados até então, 

sendo que na sexta aula é que se avancei na matéria, para introduzir não só o 

remate em suspensão, mas também o passa e vai, conceito que consiste em 

aproveitar o espaço nas costas do defesa, onde o portador da bola passa a bola, 

desmarcando-se para o espaço a fim de receber a bola isolado para finalizar.  

Na sétima aula, introduzi o último conteúdo, que é a largura no ataque, tendo as 

seguintes aulas, até à avaliação sumativa na parte final da unidade didática, o 

objetivo de consolidar e exercitar todos os conteúdos.  

A cultura desportiva foi avaliada aula a aula com perguntas durante a mesma 

sobre assuntos a introduzir no início de cada aula.   

Em termos de modelo de ensino, adotei novamente o Modelo do Ensino dos 

Jogos para a Compreensão.  

Quanto à avaliação, a componente da aptidão física foi avaliada consoante o 

empenho e a correta execução de cada exercício nas aulas. 
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Badmínton 
Nesta unidade didática de badmínton, e dadas as poucas aulas que me 

sobraram neste período, o tempo não foi suficiente para abordar muitos 

conteúdos (Quadro 12).  

 

Quadro 12: Unidade Didática de Badmínton 
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Mesmo como facto de os alunos já terem tido Badmínton nos dois anos 

anteriores, pretendi abordar o básico, dada a minha desconfiança quanto às 

habilidades motoras da turma, sendo que seria sempre possível aumentar os 

conteúdos, se realmente percebesse que os alunos conseguiam já dominar 

perfeitamente os conteúdos que defini para esta unidade didática.  

A primeira aula foi muito importante para determinar as restantes sessões, isto 

porque pretendia abordar a pega na raqueta e poderiam acontecer dois cenários, 

ou os alunos conseguiam ter uma boa pega, e toda a unidade didática se 

desenrolaria com sucesso, ou não sabiam pegar na raquete e assim tornar-se-

ia muito difícil abordar os batimentos, porque se não existir uma boa pega na 

raqueta são mais as vezes que os alunos não acertam no volante do que as que 

acertam.  

Sendo assim a primeira aula foi dedicada à pega na raquete e ao serviço, para 

que houvesse o início do jogo de badmínton.  

Na segunda aula introduzi o lob e o clear com a exercitação dos conteúdos 

abordados na aula anterior e, na aula seguinte, introduziria o remate, tendo 

reservado as duas últimas aulas, para revisão de conteúdos e avaliação 

sumativa, respetivamente.  

Quanto ao modelo de ensino a utilizar nas aulas, foi essencialmente instrução 

direta, pois devido ao escasso tempo de ensino, não seria produtivo outro tipo 

de ensino. 

 

Dança 

Esta unidade didática foi construída sob a base de um número de aulas reduzido, 

no entanto procurei lecionar tudo o que me propus para que os alunos não 

saíssem prejudicados (Quadro 13).  

Sendo assim, na primeira aula introduzi o conteúdo de noção corporal, pois é 

considerado o conteúdo mais importante e um conteúdo a ser abordar ao longo 

de todas as aulas, juntamente com a criatividade. Este ultimo conceito fez parte 

do trabalho de projeto-ação e nada melhor do que trabalhar este conteúdo em 

conjunto com a matéria que tinha que lecionar.  
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Na segunda aula, como era de 100 minutos, além de introduzir e exercitar a 

noção de tempo e espaço, também comecei a ensinar a coreografia. Todos os 

conteúdos estiveram associados a exercícios de criatividade e com progressões 

pedagógicas para promover a criatividade. Quanto à coreografia, ela foi ensinada 

em adição ao ensino da primeira frase musical. E tudo o que fosse aprendido 

continuaria a ser exercitado. Mesmo quando acrescento uma frase musical, 

nunca deixei de exercitar todas as anteriores.  

Quadro 13: Unidade Didática de Dança 
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Na terceira aula, introduzi a relação e continuei todos os outros conteúdos, bem 

como a coreografia.  

Até ao final da unidade, apenas exercitei os conteúdos e, na última aula, houve 

lugar à avaliação sumativa, feita com base na observação da coreografia.  

A cultura desportiva foi avaliada aula a aula com perguntas durante a mesma 

sobre assuntos introduzidos no início de cada aula.   

Quanto à avaliação, a componente da aptidão física foi avaliada pelo empenho 

que os alunos tiveram nas tarefas, sendo que a componente prática do Saber 

Fazer foi avaliada em momento de avaliação sumativa. A componente de cultura 

desportiva foi avaliada aula a aula, com questões para os alunos demonstrarem 

ou não o seu conhecimento da modalidade. 
 

Voleibol 

Nesta unidade didática procurei apenas trabalhar os seguintes conceitos, a 

sustentação de bola, o passe, o serviço por baixo, a identificação do espaço livre 

no campo adversário em jogo de 1x1 (Quadro 14).  

Na primeira aula introduzi e exercitei o conceito de sustentação de bola e passe, 

visto serem os dois conceitos principais e fundamentais da modalidade de 

voleibol, para que haja efetivamente jogo. Por isso, se estes dois conteúdos não 

estiverem bem aprendidos, não faz sentido avançar para o jogo de 2x2.  

Esta é a base da nossa unidade didática que evoluiu na segunda aula com a 

introdução do serviço por baixo e do 1x1. Nesta aula, já houve jogo, para que os 

alunos pudessem aplicar o que aprenderam na aula anterior. Com o serviço já 

seria possível iniciar e manter o jogo minimamente fluído.  

Depois dos alunos conseguirem sustentar a bola e realizar jogo, introduzi, na 

aula seguinte, a identificação do espaço, onde os alunos, além de jogar para o 

campo adversário, tinham que escolher onde colocar a bola, se para longe do 

adversário ou para perto. 
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As aulas seguintes serviram para a exercitação de todos os conteúdos e de 

avaliação sumativa.   

 

 

  

Quadro 14: Unidade Didática de Voleibol 
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3.1.1.2.3. Estrutura do Plano de aula 

O modelo usado para elaborar e planear as aulas deste ano letivo está 

representado na figura 1. Trata-se de um plano de aula com todas as 

componentes necessárias para uma melhor organização da aula e onde há 

espaço para colocar toda a informação pertinente para o maior sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

Plano de Aula 

Docente: André Alves Data:  Hora:  Duração:  
Unidade Didática:  
Nº de alunos:  Aula nº  Sessão: 

Material:  
Local: Agrupamento de Escolas Pero Vaz de Caminha Espaço: 
Objetivo da aula:  
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Figura 1: Modelo de plano de aula 

No cabeçalho, constam as informações que caracterizam a aula, como o nome 

do professor, a hora e local, o número da aula e da sessão, o espaço, o material 

que vai ser usado e mais importante de tudo é o objetivo da aula e a função que 

a aula vai ter. Quanto ao objetivo da aula, será o objetivo que queremos que o 
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aluno cumpra no fim da aula, escrito sempre no infinitivo e consta os objetivos 

delineados no MEC, sendo eles as habilidades motoras, a cultura desportiva e 

os objetivos psicossociais. 

Na função da aula, distinguimos se a aula vai servir para introduzir conteúdos, 

para os exercitar, ou avaliar, sendo referido o que se vai fazer e que conteúdos 

vão ser abarcados.  

Na segunda parte, o plano de aula encontra-se dividido em 3 fases da aula, 

sendo elas a fase inicial que, por norma, dá lugar à ativação geral; a fase 

fundamental, onde existe uma maior passagem de conteúdos e onde há lugar à 

aprendizagem de determinado conteúdo; e a fase final, ou de retorno à calma. 

Dentro de cada fase, existem vários tópicos que ajudam o professor a cumprir 

melhor a sua tarefa, sendo eles o tempo do exercício; os conteúdos que vão ser 

abordados, dentre os que foram definidos previamente no MEC da modalidade; 

os objetivos para o exercício a nível comportamental; a descrição do exercício, 

que pode ter ou não imagens de apoio; as componentes criticas, que são os 

aspetos fundamentais para a correta execução do conteúdo; e, por fim, a 

organização, que apoia o professor a saber como a aula vai estar organizada e 

como são as dinâmicas de transição. 
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3.1.2. Realização do Ensino 

3.1.2.1. Controlo de turma 

A primeira tarefa de qualquer líder, quando assume um desafio, é controlar os 

seus liderados. E este foi o meu primeiro desafio, controlar quem eu liderava e 

ter um ponto de partida harmonioso para o restante ano letivo. E este momento 

é, a meu ver, o mais importante de todo o ano letivo, pois é aqui que se formam 

as primeiras impressões, essencialmente, dos alunos para com o professor e, se 

essas primeiras impressões forem negativas, o ano letivo tende a ser muito mais 

negativo do que o desejado, tornando o processo de ensino-aprendizagem 

infrutífero, o que, consequentemente, leva a um desempenho inferior por parte 

do professor.  

Em situação contrária, se a primeira impressão for boa, os alunos tendem a 

cooperar sempre com o professor, tendo como consequência a lecionação 

harmoniosa das aulas. É no primeiro contacto com a turma que as regras têm 

que ser definidas e onde o professor tem que se afirmar como líder, sendo natural 

alguns dos liderados colocarem em causa a liderança do professor, nesse 

primeiro momento. Mas esse duelo de forças tem obrigatoriamente que ser 

ganho pelo professor, caso contrário, o líder deixa de ser o professor e passa a 

ser o aluno que conseguiu dominar o professor.  

A primeira semana de aulas é decisiva. E não só a primeira aula, a forma como 

percebemos como controlar a turma - quem devemos controlar, como devemos 

estruturar a aula e quem devemos separar de quem -, são questões que têm que 

ser resolvidas na primeira semana de aulas. E cabe ao professor assumir 

estratégias para que a turma respeite e deixe o professor assumir o rumo da 

turma.  

No entanto, tudo o que foi falado remete-nos, essencialmente, para o respeito 

que o aluno tem com o professor, que o leva a realizar a aula, mas que pode não 

chegar para termos uma turma controlada. O fator da motivação para a prática é 

muito importante e, se tivermos alunos que, apesar de respeitarem o professor, 

não estejam motivados para a prática, em variados momentos das aulas, os 
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alunos vão sair da linha de pensamento comum, no que concerne aos 

conteúdos. E a tendência é viajarem para fora da aula, levando a serem 

desconcentrados, a terem uma performance inferior e pior, a levarem os outros 

consigo. Isto pode, em certos momentos, descontrolar as aulas e, mesmo que o 

professor consiga resolver o problema momentaneamente, não vai conseguir 

manter os alunos concentrados do início ao fim.  

Bem que é sabido que os alunos tendem a gostar cada vez menos de atividade 

física. Por isso, mais do que nunca, se torna natural que cada aluno encontre na 

matéria apenas uma ou outra modalidade de que gosta. E isso vai dificultar e 

desafiar o professor na sua prática.  

A meu ver, é fundamental que o professor se comporte como um líder. Elogie 

quando tem que elogiar, repreenda quando tem que repreender; mas, se não for 

assertivo na sua mensagem, se a sua linguagem não-verbal for de desconfiança 

e medo, os alunos vão perceber, e o professor perde o controlo da turma. Os 

alunos tendem a questionar a autoridade do líder. Então, cabe a este líder 

assegurar que a sua autoridade não é questionável, não pelo medo que causa 

no aluno, mas pelo respeito e pelos limites que tem que saber impor, sem, no 

entanto, se separar do fator humano e da relação que tem que ter com os seus 

alunos. 

 

4.1.2.1.1. Regras para bom funcionamento 

Desde o início das civilizações que as regras e rotinas começaram a fazer parte 

do quotidiano, para que, toda a gente conseguisse ter o maior rendimento 

possível e que todas as atividades decorressem da forma mais organizada 

possível. E na aula de educação física isso não é diferente. Para que as aulas 

decorram da melhor maneira foi necessário, no primeiro contacto com a turma, 

estabelecer as regras e rotinas que toda a turma deveria cumprir.  

As regras de segurança deverão estar sempre presentes em todas as aulas, uma 

vez que o desrespeito pelas mesmas poderá originar problemas que podem 

colocar em risco a integridade física dos alunos e até mesmo do professor. Cabe, 
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então, ao professor, assegurar que essas regras são cumpridas por todos, 

mantendo-se atento, sempre muito atento, às atitudes mais desviantes por parte 

dos alunos. No âmbito da disciplina, é necessário ter cuidado com o 

manuseamento da bola, de objetos como raquetas ou testemunhos, de 

aparelhos de ginástica. Em virtude do caráter prático, à ocorrência de contacto 

físico, objetos como pulseiras, relógios colares, piercings, ou outros objetos que 

possam ferir o portador e os seus colegas, deverão ser retirados antes da 

entrada na aula. Igualmente, o uso de óculos na aula requer, obrigatoriamente, 

um atestado médico em como o aluno tem que os usar na aula. 

Desde o início do ano que os alunos são confrontados com as regras e as rotinas 

que farão parte da aula de Educação Física, cabendo ao professor assegurar 

que estas são cumpridas na íntegra. No início da aula, há uma tolerância de 5 

minutos para os alunos se equiparem. As regras de utilização do espaço da aula 

deverão ser acauteladas e cumpridas, permanentemente. No final da aula de 

100 minutos, para além do tempo de intervalo, os alunos terão 10 minutos 

adicionais para tomarem banho. No final das aulas de 50 minutos, os alunos têm 

5 minutos do tempo da aula para o banho ou muda de roupa.  

 

4.1.2.3. Instrução e Feedback Pedagógico 

Rosado e Mesquita (2009 p. 47) afirmam que, na organização do processo de 

instrução, é necessário atender não só a fatores didático-metodológicos na 

estruturação das tarefas de aula, bem como à informação que as deve suportar 

e acompanhar. Com base nesta afirmação, procurei orientar a minha instrução, 

para cumprir todos os pressupostos didático-metodológicos, assim como 

assegurar a compreensão dos objetivos comportamentais, para que os alunos 

percebessem bem qual a tarefa que tinham que realizar e qual o propósito dessa 

mesma tarefa. Além destes pressupostos, tentei que o momento de instrução 

fosse breve, conciso e completo, assim como adequado ao vocabulário da faixa 

etária destinatária desta instrução.  

Segundo Siedentop (cit. por Rosado & Mesquita, 2009, nos momentos de 

informação inicial, cabe ao professor assegurar o desempenho das mais 
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diversas tarefas, fazendo referência aos objetivos e à importância da sessão, à 

apresentação de conteúdos a desenvolver e às normas organizativas. 

Considera, também, que esse momento inicial de informação deve ser breve, 

focado sobre aspetos fundamentais, e o professor deve ter em conta que deve 

ter uma comunicação que garanta a atenção e a compreensão da matéria 

transmitida, por parte do aluno. 

Tal como referenciei anteriormente, a cada início da aula, contextualizava os 

conteúdos que íamos abordar e qual a sua importância, para que os alunos 

sentissem a aula como algo benéfico. Antes de cada exercício, reforçava o 

objetivo da aula e especificava o objetivo do exercício, bem como a organização 

da tarefa, momento que, na maioria das vezes, incluía demonstração. 

No entanto, senti que, no início do ano, tive muita dificuldade em conseguir que 

os alunos compreendessem a minha instrução, pois não estava a utilizar um 

vocabulário adequado à faixa etária dos alunos. Isso fez com que perdesse ainda 

mais tempo a arranjar sinónimos e formas mais simples de lhes explicar a tarefa 

ou conteúdo, levando a uma instrução demasiado extensa, retirando tempo de 

prática.  

O facto de os alunos terem bastantes dificuldades cognitivas também dificultou 

a tarefa, visto que mesmo situações simples eram de difícil compreensão para a 

maioria da turma, facto assumido pela professora cooperante, quando teve que 

lecionar uma ou outra aula do 7ºA. 

Ao longo do tempo, fui percebendo como eles funcionavam e as melhores 

estratégias para eles entenderem a instrução. Uma dessas estratégias foi a 

demonstração pelos alunos da turma e não pelo professor, quando o foco era as 

dinâmicas de exercício, ou quando fosse possível prescindir do professor para 

demonstrar as técnicas. 

A importância da comunicação não-verbal, como é o caso da demonstração, é 

sustentada por Rosado e Mesquita (2009, p.73), quando referem que todos os 

comportamentos verbais e não-verbais fazem parte do momento da instrução, 

estando em simbiose com os objetivos de aprendizagem. A demonstração facilita 

a intervenção do professor, no sentido de alcançar a meta pretendida, uma vez 
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que o que é pretendido é visualmente percecionado. No caso desta turma, 

tornou-se fundamental a demonstração, com instrução no início e no fim da 

demonstração, para que entendessem primeiro a dinâmica e depois o objetivo 

do exercício. Mesmo assim, ia parando periodicamente a tarefa para reforçar 

sempre com instrução sobre o objetivo da tarefa e a sua importância. 

Neste momento, havia lugar também ao feedback pedagógico que, segundo 

Graça (1991), juntamente com o empenho motor, são as duas variáveis que nos 

permitem perceber antecipadamente os ganhos na aprendizagem. Neste 

sentido, o feedback caracteriza-se pelo comportamento do professor de reação 

à resposta motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no 

sentido da aquisição ou realização de uma atividade (Graça & Mesquita, 2007).  

Para que o momento fosse eficaz, tive que emitir feedbacks curtos e assertivos. 

Para isso, tinha que me socorrer constantemente dos objetivos comportamentais 

definidos para essa sessão que, juntamente com os objetivos da aula, 

potenciavam os ganhos na aprendizagem. 

Além disso, os feedbacks dividiam-se em vários tipos, como o prescritivo, o 

avaliativo, o descritivo, sendo que Rosado e Mesquita (2009, p. 86) afirmam que 

os feedbacks descritivos e prescritivos, bem como a colocação de questões 

acerca da prestação dos alunos, obtêm melhores efeitos.  

Dessa forma, procurei questionar muito os alunos sobre o que estava a 

acontecer e sobre os problemas que estavam a ter na prática. Tentei explicar 

quais os comportamentos mais corretos e, outras vezes, exemplificava o que 

estava a acontecer e questionava sobre qual a melhor solução para aquela 

situação, o que levava os alunos também a questionar sobre qual a melhor 

solução. 

Conforme descrito, os alunos tiveram maiores ganhos na sua aprendizagem com 

esta abordagem.  

Para além de os feedbacks terem vários tipos de objetivos, também assumem 

várias formas. Mesquita (2005) distingue as formas de feedback - auditivo, visual, 

táctil-quinestésico e misto.  
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4.1.2.4. Ensino Por Níveis 

Este modelo de ensino por níveis foi algo utilizado em muitos momentos de 

várias unidades didáticas, pois uma das situações que ocorria sempre que 

juntava um aluno com rendimento muito superior a um outro aluno, era que 

ambos os alunos não conseguiam evoluir, isto porque o aluno mais dotado não 

tinha desafio e o aluno menos dotado tinha um desafio demasiado grande não 

estando preparado para tal desafio.  

Tal como escrevi em algumas reflexões, o ensino por níveis revelou-se mais 

eficaz na medida em que cada exercício representava desafios mais ajustados 

aos alunos, levando a maiores níveis de empenhamento e a maiores níveis de 

concentração na tarefa, levando consequentemente a maiores ganhos na 

aprendizagem dos alunos.  

Seria igualmente interessante trabalhar com níveis distintos, mas a meu ver, o 

trabalho do aluno mais dotado seria essencialmente cooperativo com o aluno 

menos dotado, ensinando-o a ser melhor na atividade. 

Utilizei essencialmente este método nas unidades didáticas de desportos 

coletivos, sendo que nas restantes individuais não houve necessidade disso, 

porque o resultado final dependia exclusivamente da performance do aluno sem 

ter qualquer tipo de oposição ou interação com colega de equipa.  

Quanto à configuração dos grupos, está sujeita a uma serie de fatores, como 

afirmam Wikinson, Penney e Allin (2016), como por exemplo, fatores sociais, a 

amizade entre os alunos, o comportamento dos alunos, a atitude, a motivação, 

o potencial e o esforço. Todos estes fatores têm que ser tidos em conta na 

formação dos grupos, pois o que pode funcionar numa tarefa pode não funcionar 

noutra.  

No entanto, e como concluem Wikinson, Penney e Allin (2016), no seu estudo, a 

formação de grupos de forma estruturada e pensada tem mais benefícios para 

os alunos do que os grupos feitos sem qualquer estruturação. Os mesmos 

autores avançam com a hipótese de que grupos mistos de habilidades trarão 

mais vantagens para os alunos, uma vez que o facto de ter, no mesmo grupo, 
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alunos mais capazes e alunos menos capazes vai fomentar mais cooperação 

entre os alunos, mais aprendizagens e mais atributos de liderança. Os alunos 

mais capazes deixariam de ter desafio focado na execução motora, para ter 

desafio em fazer dos colegas de equipa melhores elementos, no sentido de 

serem mais capazes. Os autores admitem, porém, que será necessária 

investigação empírica para perceber se realmente o facto de haver grupos 

heterogéneos traz realmente vantagens para os alunos.  

Sendo assim, esta literatura contraria o que fiz nas aulas de Educação Física, 

uma vez que optei por grupos homogéneos. O que aconteceu, e que reflete a 

literatura, é que os alunos menos capazes eram estimulados pela tarefa que já 

de si era desafiante, enquanto que, os mais capazes não tinham desafio na 

tarefa. Era, por isso, obrigado a fazer dois planos de aula diferentes para cada 

grupo. Consigo perceber que o facto de ter trabalhado desta forma fez com que 

os alunos evoluíssem, mas se tivesse utilizado grupos heterogéneos, como 

refere a literatura, teria tido evolução não só a nível de capacidades específicas 

como também ao nível das competências sociais. 

 

4.1.2.5. Modelos de ensino 

4.1.2.5.1 Instrução direta  

O modelo de instrução direta foi usado essencialmente na unidade didática de 

Atletismo, pois, sendo esta a primeira unidade didática que iria lecionar, ainda 

teria de analisar bem os alunos e perceber que tipo de modelo seria o melhor 

para eles. A apesar de este não ser, a meu ver, o melhor modelo para o ensino 

das mais variadas competências, inclusive as sociais, foi o modelo que me 

permitiu ter um maior controlo sobre a turma.  

Este é um modelo que se carateriza por, essencialmente, promover a aquisição 

de competências e conhecimentos básicos, sem a possibilidade de o aluno 

interferir no processo, uma vez que é o professor que delineia todo o processo 

(Arends, 2008). 
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A instrução direta dá importância à resposta do aluno perante as tarefas que lhe 

são propostas, referindo que a aprendizagem é sinónimo de estimulo-resposta 

(Gaspar et. al., 2008). Como principal vantagem tem a consecução dos 

conteúdos consoante critérios definidos pelo professor. 

Pela experiência deste ano, o modelo de instrução direta funciona e serve de 

instrumento de controlo em turmas cujo comportamento é inadequado e com 

fracos índices de organização, isto quando as unidades didáticas são curtas e 

não há tempo para desenvolvermos estas componentes mais deficitárias. A meu 

ver, é um caminho mais rápido para o ensino dos conteúdos, mas acaba por não 

desenvolver integralmente os alunos. No entanto, e tendo em conta o número de 

aulas, quase que o professor tem que escolher entre ensinar conteúdos das 

modalidades ou desenvolver as competências sociais nos alunos.   

 

4.1.2.5.2 Ensino dos jogos para a compreensão. 

Modelo abordado nas unidades curriculares de Basquetebol e Andebol, no 

primeiro ano do Mestrado, procurei também utilizar o modelo de ensino dos jogos 

para a compreensão em modalidades coletivas, pois achei que além de ensinar 

conteúdos fundamentais para as modalidades, também ajuda a resolver os 

problemas que surgem em resultado do próprio jogo. Isso, a meu ver, irá 

desenvolver de forma muito mais integral o aluno, para que tenha maior sucesso 

na prática da modalidade a ser lecionada.    

Existem muitos estudos que se preocupam em caraterizar este modelo de 

ensino, e já se percebeu que o ensino dos jogos para a compreensão foi útil para 

ter uma visão mais ampla da abordagem construtivista, tendo inerentes tanto o 

fator psicológico como o social (Light. 2008). 

Tanto o ensino dos jogos para a compreensão como a abordagem de 

aprendizagem baseada em constrangimentos consideram que os fatores 

externos ao jogo ajudam os jogadores a ter uma performance inteligente. E é 

este desenvolvimento de compreensão da tarefa e do jogo que está na definição 

original do modelo de ensino, sendo a base cognitiva promovida neste modelo 



53 

 

de ensino alicerçada num ciclo de jogar-perceber-jogar (Light, 2014).  

É preciso, contudo, cuidado na abordagem deste modelo de ensino e, como 

pude refletir na prática, o simples facto de alterar os constrangimentos não irá 

afetar positivamente os alunos, podendo inclusive ter um efeito 

contraproducente. Se, como dizem Harvey, Pill e Almond (2017), não tivermos 

alguma instrução direta e encaminharmos os nossos alunos, o conhecimento 

destes pode ser extremamente imaturo e variável. O trabalho de Rovegno et al. 

(2001) é um bom exemplo disto mesmo, pois o trabalho deles implicava ensinar 

este modelo de ensino a alunos do quarto ano e foi preciso uma abordagem mais 

direta.  

Tendo em conta a literatura, procurei utilizar muito a descoberta guiada, para 

encaminhar os alunos. Mas houve momentos em que me vi obrigado a utilizar, 

pontualmente, a instrução direta para que os alunos percebessem bem os 

objetivos e não houvesse má interpretação da mensagem. 

Não há duvida que notei uma evolução muito maior nos alunos, ao utilizar este 

modelo de ensino. Quando, no final da aula, refletia com eles situações da aula 

ou problemas do próprio jogo, havia sempre um clima muito bom de reflexão com 

os alunos a falar e não apenas o professor a explicar o que era suposto fazerem. 

Esta reflexão marcou pontos no fim da unidade didática. 

 

4.1.2.6. O processo avaliativo 

Tyler (1949), considerado como o pai da avaliação educacional, encara-a como 

a comparação sistemática entre os resultados dos alunos e os objetivos, 

previamente estabelecidos.  

Mais tarde, Ketele (1993) referencia, também, a avaliação como processo de 

verificação de objetivos previamente estabelecidos. Para o autor, é no próprio 

processo de ensino-aprendizagem que a avaliação surge sob a forma de 

mecanismo, que verifica se os objetivos que foram estabelecidos foram 

efetivamente atingidos. 

Perante isto, somos levados a afirmar que a avaliação é um momento 



54 

 

importantíssimo no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que 

permite ao professor recolher informação sobre o nível de desempenho do aluno, 

assim como sobre o nível de aprendizagem, ponto fundamental na avaliação e 

que compara esses resultados com os que deviam acontecer dentro de 

parâmetros previamente definidos. É apenas através da avaliação que o 

professor sabe se os objetivos propostos inicialmente foram cumpridos ou não, 

efetuando uma comparação entre aquilo que foi alcançado com os objetivos 

propostos inicialmente. São várias as estratégias implementadas na escola, isto 

porque a avaliação não tem um método infalível para determinar o estado dos 

alunos. Então, não existe grande consenso entre as escolas e os vários 

departamentos quanto a esta questão. No entanto, é possível chegar lá perto 

através da junção de várias estratégias, remetendo o professor para um 

processo avaliativo que seja o mais justo e coerente. A avaliação, ao contrário 

do que se pensa, vai muito além de uma nota quantitativa. É um processo 

qualitativo que permite, também, ao aluno aprender com a sua avaliação e 

perceber em que nível se encontra. E permite, também, ao professor perceber 

se a turma correspondeu ou não aos objetivos inicialmente propostos e ajudá-lo 

na elaboração das aulas de forma mais eficaz.  

Este foi sem dúvida o tópico mais complexo que abordei ao longo de todo o ano 

letivo, sentia que tinha em mãos uma tarefa muito complexa e da maior 

responsabilidade nas mãos, visto que é este número que no fim ditará o que o 

aluno “vale” a esta unidade didática tal como fala Rosado, A & Silva, C (2015)  

 

“ Como desvantagem da classificação, em primeiro lugar, note-se que a 

classificação traduz-se numa nota que pouco esclarece, muitas vezes de pouco 

valor preditivo (pois sendo, as diferenças entre os indivíduos muitas vezes 

transitórias, entendê-las de modo absoluto pode ser um erro).” 

 

A meu ver o formato da avaliação conforme existe no panorama nacional é 

injusta, uma vez que não difere alunos dentro do mesmo patamar e o que 

aconteceu, essencialmente no inicio do ano, foi que vi as notas dos alunos e 
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fiquei com uma preconceção do panorama geral, mas não consegui perceber o 

que diferenciava dois alunos que tivessem a mesma nota, que certamente 

poderiam ter essa nota por variados fatores, como por exemplo, um ter o três por 

comportamento e outro ter um três por capacidades relativas à disciplina 

propriamente dita. A escala de zero a cinco, a meu ver, é bastante redutora do 

que o aluno vale.  

Ao longo do ano, esta problemática assombrou-me com bastante vigor, como 

pude diferenciar dois alunos diferentes, mas que não correspondiam a 

patamares diferentes? Acabei por não conseguir chegar a nenhuma forma de 

avaliação que fosse muito diferente da existente. Além disso, o facto de ter 

bastantes conteúdos para avaliar levou-me a perder-me um pouco pelo caminho 

e sinto que infelizmente, não consegui avaliar da forma mais credível, senti 

mesmo que o aluno estava a ser injustiçado por mim, mas procurei sempre dar 

todas as condições para que a avaliação decorresse da forma mais justa.  

Tentei fugir um pouco da questão de avaliar todos de forma igual, sendo todos 

os alunos de forma diferente, mas é algo que não consegui de todo ter sucesso 

e mesmo tendo alunos com necessidades educativas especiais (défice de 

atenção), não fui capaz de criar formas de os avaliar de forma mais justa, pois 

um peixe, nunca irá subir uma árvore, como um macaco nunca nadará.  

Várias foram as formas que utilizei para a avaliação ser mais justa como as 

formas de avaliação relatadas mais à frente, mas mesmo assim sinto que ficaram 

muitas questões por responder. 

 

Avaliação Contínua  

Durante todo o ano, foram vários os registos efetuados relativamente às atitudes 

dos alunos. Estes registos partem da observação sistemática realizada ao longo 

de todas as aulas. E esta componente é muito importante, pois é a partir destas 

observações que são dadas as classificações no domínio sócio afetivo, o qual 

não dispõe de um instrumento próprio de avaliação. Assim, as aulas fornecem 

as informações necessárias, formais e informais, para uma avaliação contínua 

ao longo do tempo, facultando ao professor uma perceção sobre a evolução dos 
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alunos, relativamente aos comportamentos, quer a nível do desempenho motor, 

quer a nível cognitivo e psicossocial. 

Ao longo do ano letivo, esta foi uma das formas que encontrei para que os alunos 

tivessem uma avaliação mais justa no fim do período, não me limitando a avaliar 

em apenas um momento, uma vez que podia não corresponder ao que o aluno 

sabia na realidade. No entanto foi difícil de quantificar esta avaliação continua a 

nível empírico, fi-lo muito mais a nível subjetivo tendo em conta o empenho e a 

evolução que os alunos tinham na aula o que passou a ser uma avaliação muito 

mais subjetiva.  

Acho que esta forma de avaliar se tornou especialmente importante para 

ponderar a nota no final do período, sem que interferisse diretamente na nota 

final, mas fornecia uma indicação em caso do aluno estar entre dois níveis. A 

meu ver acho que devia ter organizado sempre as aulas de forma a ter dados 

concretos sobre o desempenho dos alunos na aula o que tornaria a avaliação 

muito mais credível e muito mais justa.  

 

Avaliação Formativa 

A avaliação formativa ocorre de forma contínua ao longo das aulas, sendo que 

será realizada de forma informal ao longo de toda a unidade didática de 

atletismo, através da observação direta e de registos informais sobre o 

desempenho dos alunos, aula a aula. Este tipo de avaliação permitirá analisar 

as dificuldades sentidas pelos alunos, revelando informações úteis relativamente 

à forma como as aulas são lecionadas, de forma a verificar a necessidade, ou 

não, de reajustamentos do processo de ensino, além disso esta avaliação servirá 

para que os alunos percebam o que tem que melhorar e o patamar em que se 

encontram.  

A par da avaliação continua, este tipo de avaliação surgia muito em forma de 

feedback, sendo que utilizei na unidade didática de ginástica uma forma dos 

alunos serem avaliados pelos próprios alunos, uma vez que fornecia todas as 

ferramentas para poderem avaliar e tinham uma avaliação sobre o seu 

desempenho por alguém que não era o professor e de uma forma mais formal 
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do que apenas ouvir o feedback da prestação da tarefa.  

Senti que, o facto de os alunos terem consciência do seu nível, ajudava-os a 

trabalhar de forma muito mais precisa, o facto de saberem que tem que melhorar 

aspetos em concreto, tornava a aula muito mais efetiva. Por isso a este nível, 

além de me sentir muito à vontade, sentia que tornava a aula muito mais 

produtiva para o aluno.  

 

Avaliação Sumativa 

Relativamente à avaliação sumativa, esta é realizada na última aula de cada 

disciplina dentro da modalidade e tem como principal objetivo atribuir aos alunos 

uma classificação de forma criterial, relativamente ao cumprimento, ou não, dos 

diferentes critérios pré-estabelecidos nos domínios já anteriormente referidos. 

Neste contexto em particular, a avaliação sumativa será realizada após as 

sessões de cada especialidade do atletismo, pelo que para cada uma delas os 

critérios a adotar serão completamente diferentes. Para cada critério será 

observado o cumprimento ou não do mesmo, tendo ainda lugar na avaliação a 

parte do empenho, visto que o aluno pode não conseguir fazer, mas empenhar-

se e concentrar-se para realizar o que lhe for pedido. 

Dos três tipos de avaliação este foi o que me suscitou mais dúvidas e me causou 

maiores dificuldades, primeiro para conseguir avaliar os conteúdos todos de 

forma justa, segundo criar alguma ferramenta que me ajudasse a avaliar melhor 

e não perder muito tempo a escrever as notas e terceiro, exercícios que me 

ajudassem a perceber concretamente o nível dos alunos nos conteúdos, sendo 

que o segundo aspeto referido foi o que me causou maiores dificuldades. Sentia 

que perdia imenso tempo a observar a execução do conteúdo, a procurar o 

espaço correspondente e a escrever a nota devida pois perdia-me no meio dos 

critérios de êxito. 

Cada modalidade teve a sua dificuldade neste aspeto, por exemplo no Atletismo, 

senti muita dificuldade em avaliar a corrida de estafetas, uma vez que como eram 

bastantes alunos fiz corrida com duas equipas e não conseguia ver a execução 

dos conteúdos e mesmo que fosse apenas uma equipa, o tempo que demorava 
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a escrever a nota de um, perdia a execução do outro aluno, se esperasse até ao 

fim, não consegui decorar quem fez o quê. Como sugestão sugeri no meu diário 

de bordo, o recurso a vídeo para melhor avaliar. Colocar outros colegas a avaliar 

seria também uma boa forma de avaliar todas as partes quer em termos motores 

quer em termos do Saber.  

 

“Fiz a avaliação por duplas e duas vezes para poderem trocar de funções entre 

a transmissão e a receção e acho que a dinâmica de avaliação foi muito positiva. 

Foquei-me essencialmente na zona de transmissão e receção, pois é a parte 

crítica na corrida de estafetas e no geral os alunos compreenderam as duas 

técnicas de transmissão, que tinham que ter a palma da mão virada para cima e 

que tinham que receber em movimento.  

No entanto, esta parte da avaliação continua a ser muito complicada para quem 

avalia, não tendo recurso a vídeo torna-se mais difícil de avaliar no momento 

todas as componentes envolvidas.  

Numa próxima vez, vou procurar colocar os alunos a avaliar os próprios colegas 

além de mim e assim, além de perceberem muito melhor os critérios de 

avaliação, ajudam-me na avaliação de todas as componentes”. – Diário de 

Bordo. 
 

No entanto, nas modalidades coletivas, senti muito mais facilidade em avaliar, 

pois em formas jogadas tenho todos os alunos a exercitar e consigo estar 

constantemente a observar o que estão a fazer e se conseguem ou não realizar 

o que estou a avaliar. Percebi que colocar poucos critérios de êxito mas que 

fossem preciso e fundamentais ajudava na minha tarefa de avaliar, pois tinha os 

critérios bem definidos e sabia exatamente o que observar.  

“Preparei então a aula em duas metades, a primeira dediquei-a a avaliar a finta, 

uns minutos para aquecimento, ver a dinâmica do exercício e depois para avaliar 

a valer. Abençoada a hora que dei aqueles minutos iniciais pois o espaço do 

pavilhão não estava a ser suficiente para os alunos realizarem a finta com as 

devidas condições. Num primeiro pensamento pensei que o pavilhão todo, com 
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campos no seu todo, fossem suficientes para todos os alunos por duplas, mas vi 

que não era possível, então optei por avaliar metade de cada vez e sempre que 

uma dupla fazia o exercício, entrava a dupla seguinte e já consegui ter muito 

mais condições para os alunos realizarem a finta. Algo que achei positivo foi ter 

colocado um exercício muito simples e com isto rentabilizei a dinâmica da 

avaliação.  

Depois de avaliar a finta e a defesa passei a um exercício de 3x2 para avaliar 

isoladamente os princípios gerais e jogo formal no fim, onde coloquei duas 

equipas com os respetivos suplentes, mas só coloquei suplentes porque eram 

poucos, dava sensivelmente 2 alunos por equipa no banco. Caso tivesse mais 

alunos teria optado por realizar dois jogos ao mesmo tempo, nas duas metades 

do pavilhão.  

Assim deu para ver tudo o que queria e ainda optei por colocar dois árbitros a 

avaliar cada um na sua metade do campo. Desta foram, avaliava também a 

componente da cultura desportiva. Com o intuito de todos passarem por lá havia 

substituições de jogadores e árbitros a cada 2 minutos e 30 segundos.  

Acho que esta última dinâmica correu muito bem e a nível de desempenho motor 

a turma esteve no nível que tinha identificado e esforçaram-se para ter a melhor 

nota possível.  

Por fim, acho que o facto de ter colocado também um exercício de 3x2 que eles 

já tinham feito, além de ter ajudado à dinâmica porque não se perdeu muito 

tempo, ajudou-me também a avaliar os princípios gerais de forma isolada e não 

num jogo ainda muito anárquico e que podia fazer com que me perdesse em 

tanta informação. Assim consegui cingir-me ao que realmente queria avaliar, 

sendo que o jogo no fim serviu para tirar dúvidas e avaliar pormenores e 

resolução de problemas do próprio jogo”. – Diário de Bordo 
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Quadro 15: Critérios de avaliação (Escola Básica Pêro Vaz de Caminha) 

Critérios de avaliação 

Saber Fazer 
Habilidades Motoras 40% 

60% Aptidão Física 10% 
Projeto Individual 10% 

Saber Cultura Desportiva 
Regulamento 5% 

10% 
Sinalética de arbitragem 5% 

Saber estar Conceitos Psicossociais 

Empenho, motivação e respeito 7% 

30% 
Hábitos de higiene 4% 

Cooperação e Fairplay 7% 
Assiduidade e Pontualidade 5% 

Participação, disciplina e autonomia 7% 
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4.2. Área 2 - Participação na Escola e Relação 
com a Comunidade 

4.2.1. A Andebol (Desporto Escolar) 

Confesso que o facto de ir dar treino para o desporto escolar de Andebol me 

entusiasmou um bocado, por pensar previamente que ia dar verdadeiramente 

treino e não apenas dar uma aula. Mas rapidamente me enganei e, logo no 

primeiro treino, percebi que ia ser penoso. Os alunos não têm qualquer vontade 

em ser melhores, não têm paixão pelo desporto e vêm aos treinos por 

simplesmente gostarem de fazer alguma coisa e não andar na escola a passar 

o tempo.  

Além da fraca vontade com que os alunos encaram o desporto, não têm qualquer 

capacidade motora para ter o mínimo de rendimento, e mesmo ao fim de cinco 

ou seis treinos, perguntaram-nos se era possível fazer jogo contra outra escola, 

mas refletindo bem, achamos que não seria de todo positivo para eles terem 

esse treino dada a diferença de qualidade e mentalidade entre eles e outros 

alunos.  

Ao inicio ainda tentamos fazer treinos estruturados e com conteúdos, mas à 

medida que os treinos foram avançando, percebemos que os alunos preferem 

muito mais, jogos lúdicos e relacionados com a modalidade do que propriamente 

treinos.  

Isso desmotivou-me muito para o desporto Escolar e a partir de um momento 

comecei a encarar o desporto escolar como uma obrigação e não como algo que 

me dá prazer de frequentar. 

Para mim, que estou habituado ao treino federado, estar a presenciar este tipo 

de treino e mentalidade simplesmente não me fascina e só me dá vontade de 

desistir. Estava na ideia que o desporto escolar seria algo sério, onde se escolhe 

os melhores e onde há competição a sério, mas isto não passa de uma 

brincadeira para os alunos. No entanto, acabei por refletir que o Desporto Escolar 

deve abranger todos e o principal objetivo do Desporto Escolar ultrapassa 
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qualquer questão sobre o rendimento, é um meio que serve para fomentar o 

gosto pela prática desportiva e uma alternativa ao desporto federado, para que 

todos consigam aprender ao seu ritmo uma modalidade, que neste caso é o 

Andebol. É um espaço de vivências desportivas e onde podemos agregar todos 

os alunos da escola em torno do desporto.  

4.2.2. Visitas de Estudo 

Ao longo do ano, foram seis as visitas de estudo que realizei com a minha turma 

residente e com a turma partilhada, por uma questão de organização irei então 

enumerá-las:  

1. Visita ao Estádio do Futebol Clube do Porto, Dragão Caixa e Museu Futebol 

Clube do Porto (figura 2);  

2. Visita ao Centro Náutico de Ponte de Lima (figura 3);  

3. Aula de surf na Praia da Azurara e visita à Nau Quinhentista e Alfândega Régia 

em Vila do Conde (figura 4); 

4. Visita à escola de Vela em Viana do Castelo (figura 5); 

5. Visita ao parque aquático de Amarante (figura 5); 

 
 
 

 
Figura 2 - Visita ao Museu Futebol Clube do Porto 

A visita ao museu do FC Porto foi um grande dia, pelo menos para mim, que 

nunca tinha visitado este museu, sendo portista. Mas, acima de tudo, nunca tinha 

visitado o museu de uma instituição que tanto deu à minha cidade e que tanto 

deu ao meu país, em termos desportivos.  
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A primeira parte não me foi tão interessante, visto que já conheço bem o estádio 

e, felizmente, é com alguma regularidade que assisto aos jogos no Dragão. Mas 

foi interessante ver os balneários, a sala da conferência de imprensa, etc., sítios 

que nos habituamos a ver na televisão, mas que ao vivo são realmente outra 

experiência.  

O entusiasmo veio quando entrei no museu, ao presenciar toda uma história de 

uma instituição centenária, perceber os êxitos do outro século a nível de todas 

as modalidades, relembrar que já presenciei história quando assisti ao penta 

campeonato, ou quando assisti aos dois anos do Mourinho no Porto e do Villas-

Boas, mais recentemente, perceber que aqueles momentos me marcaram muito 

quando era criança e foram esses momentos que cimentaram a minha paixão 

pelo FC Porto, um clube com valores muito próprios e que facilmente qualquer 

portista ou mesmo qualquer portuense, por questões culturais, se apropria e faz 

desses valores igualmente seus.  

Foi pena perceber que a história do clube pouco disse aos miúdos, e pena, 

também, por não termos tempo para aproveitar o museu em termos de tempo. 

Foi tudo muito a correr, para quem queria ler e perceber tudo ao pormenor. A 

história era imensa e apenas tivemos tempo para um resumo.  

Foi uma atividade excelente e fiquei com muita vontade de levar tempo e 

conhecer a fundo toda a história do meu clube e do clube dos portuenses.  

 

 

 
Figura 3 - Visita ao Centro Náutico de Ponte de Lima 

O dia da visita ao Centro Náutico de Ponte de Lima foi um dia de grande 

desilusão e, ao mesmo tempo, de grande alegria, de desilusão, por percecionar 

de perto a triste realidade dos gostos dos jovens de hoje em dia de alegria, por 

ter tido um dia fantástico com atividades que adoro.  
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Mas, o que realmente quero refletir é com a maneira de ser e forma de estar dos 

nossos alunos, que começou logo na primeira atividade, em que o professor foi 

bem claro quanto a regras. E o que fizeram os alunos? Desrespeitaram logo 

algumas regras de segurança. Foi preciso o professor andar sempre a controlar. 

E como eu e o Ruben estávamos à vontade com a condução da canoa, ficamos 

os dois turnos a ajudar o professor. Mas é revoltante a falta de respeito que a 

maioria dos alunos tem pelas pessoas. Via-se alunos a comer nas canoas,  

outros a irem contra outras canoas, a resmungarem, porque andarem menos do 

que outros, a resmungarem porque queriam ir à ponte e não foram… 

Uma atividade espetacular e que pouco ou quase nenhum valor os alunos lhe 

deram.  

A etapa seguinte foi outro filme. Aqui, a falta de respeito atingiu outros níveis. 

Numa escola que tão bem nos recebeu, vi os nossos miúdos a levarem comida 

para as mesas e a faltarem ao respeito à professora Helena, que tanto trabalho 

teve para preparar esta visita. Vi miúdos da nossa escola a ameaçarem alunos 

locais, vi alunos da nossa escola a colocarem problemas em tudo na cantina, um 

chorrilho de situações negativas que em muito envergonham a nossa escola.  

Na parte de tarde, acho que não houve nenhum aluno que tivesse gostado do 

passeio nas lagoas, o que me choca, porque eu e os restantes professores 

adoramos. Mas, isto diz muito dos gostos desta nova geração, que está 

completamente alheada do que é a vida. Fica um sentimento de ingratidão muito 

grande, por parte dos alunos, para com quem teve tanto trabalho e gosto em 

organizar tão fantástica visita de estudo.  

A falta de valores está evidente nos alunos da nossa escola e, citando um colega 

professor: “Fazer estas visitas é dar pérolas a porcos”.    
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Figura 4 - Visita ao Surf e ao Museu da Alfandega Régia e Nau Quinhentista 

Depois de Ponte de Lima, mais uma visita de estudo, agora a Vila do Conde, 

com o tema da água, referente ao projeto de flexibilidade curricular.  

O objetivo era proporcionar aos alunos uma aula de surf e terem vivência não só 

com a água, mas também com um desporto que, provavelmente, nunca nenhum 

iria experimentar. Além disso, aproveitava-se para munir os alunos de 

conhecimentos relativamente à nossa história nacional, no que toca aos 

descobrimentos e à importância que Vila do Conde teve nesses descobrimentos.  

Para mim, foi uma atividade incrível. Tudo correu na perfeição e, além de me 

divertir imenso, ainda me senti muito fascinado com toda a história de Vila do 

Conde.  

Quanto à aula de surf, achei que foi muito desorganizada, por parte dos 

professores envolvidos. Sei bem que os alunos não estavam a colaborar, mas 

nem ensinaram nada sobre como se levantarem na prancha, nem como se 

colocarem na prancha. Simplesmente deixaram os alunos ir para a água 

experimentar e depois é que foram dando alguns feedbacks.  

Para mim, que foi a primeira experiencia na modalidade, tive que ir aprendendo 

por tentativa erro e, honestamente, acho que me safei muito bem. Das quatro 

ondas que apanhei, consegui pôr-me de pé em duas. E numa delas, a onda 

desapareceu e mantive-me em cima da prancha, o que levou a um grande elogio 

do professor que estava comigo. Neste momento, vivenciei o que muitos alunos 

sentem ao ter sucesso, que é o facto de quererem fazer mais e evoluir em algo 

que se sentiram bem. Tanto é que senti vontade de me inscrever, no verão, na 

escola de surf onde passo férias, em Cortegaça, “A Vila do Surf”.  

Quanto à segunda parte da visita, foi ainda mais fascinante, apesar de já 

conhecer a história de Vila do Conde, dado o meu interesse em história dos 

locais (gosto imenso de viajar e aprender sobre os locais). Consegui ver como 

eram os obreiros de tal história vila-condense e de perceber como era uma nau 
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na realidade. Na verdade, sempre pensei, desde que ouvi, pela primeira vez o 

que era uma nau, na escola, que fossem muito maiores. Mas tudo é pequeno, e 

levar cento e tal pessoas a bordo numa embarcação destas era realmente 

desumano.  

Pena, mais uma vez, pela fraca adesão relativamente ao interesse dos alunos 

por esta atividade. Acho que não levaram nada com eles em termos de 

conhecimento, apenas um belo passeio, o que é francamente pena.  

 

 

 

 

 

 

    Figura 4 - Visita à escola de Vela em Viana do Castelo  

Esta visita de estudo não foi uma visita, foi A Visita, pois Viana é para mim a 

minha segunda cidade, dado os anos que nela passei férias. Por isto aguardava 

ansiosamente revisitar esta magnifica cidade. 

Toda a viagem foi cuidadosamente planeada, quer em termos de atividades, 

quer em termos de articulação do tempo entre elas. E melhor acho que não podia 

ter corrido. 

Estes miúdos não sabem a sorte que têm ao terem a oportunidade de participar 

em visitas de estudo desta natureza, com visita guiada, passeio de vela. Quando 

era aluno, nunca tive nada disto. E estava numa escola, cujo comportamento dos 

alunos era acima da média. E, por isto, deixa-me muito pensativo quanto a estes 

alunos que não querem aproveitar estas visitas.  

Quanto às atividades, como já referido, correram de forma magnífica. O navio 

Gil Eanes, que já tinha visitado quando tinha os meus 12 ou 13 anos, estava 

muito melhor. Nota-se que tem sofrido obras de restauro ao longo dos anos. E o 

facto de termos tido um guia melhorou significativamente a experiência, algo que 
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não tive naquela primeira visita. Fiquei a perceber muito melhor como funcionava 

o navio. E creio que os principais visados desta visita também acabaram por 

aprender muito, “culpa” também do guia, que foi extremamente competente e um 

comunicador incrível para com os miúdos, que criaram uma boa ligação com ele. 

E com isso conseguiu conquistar os alunos e ter uma visita fantástica e com um 

comportamento, por parte dos alunos, irrepreensível.  

A atividade de vela, da parte da tarde, também correu de forma fantástica, e foi 

uma experiencia que tão cedo eu não esquecerei. O que dizer dos alunos que 

não se calavam com o passeio e queriam, à viva força, mais algum tempo de 

passeio, o que foi ótimo de presenciar.  

Todo o staff foi fantástico com os miúdos e sempre muito disponíveis para 

esclarecer qualquer tipo de dúvida.  

Ficou mais uma experiência incrível com o tema da água, elevando ao expoente 

máximo o objetivo da flexibilidade curricular.  

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5 - Visita ao parque aquático de Amarante 

 

Estava muito ansioso para o dia da visita ao aquaparque. Já não lá ia há algum 

tempo, e ir com os alunos torna a experiência bem melhor.  

Há, no entanto, algo que me deixou muito incomodado logo no início. Como é 

possível, os alunos terem esta oportunidade fantástica e não a aproveitar? Da 

minha turma de 7º ano, apenas foram 3 alunos. E o problema não é de 

dinheiro…. Enfim, cada vez menos os alunos dão valor a estas atividades e 
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preferem simplesmente não fazer nada.  

Seguindo para a visita, a meu ver correu de forma excelente. Os alunos 

portaram-se muito bem na camioneta e, mesmo, no parque. Seguiram sempre 

as regras. Até na hora de vir embora, quando tinha tudo para dar errado, todos 

se organizaram e saímos a horas.  

No parque, o espirito de convívio foi fantástico entre professores e alunos. Todos 

se divertiram muito, com jogos de cartas, partilha de almoço e a ver os outros a 

andar nos escorregas. Mas, acima de tudo, o que gostei muito de ver foi a partilha 

de comida e o bom espirito que se vivia entre todos.  

São estes momentos que ficam para a vida dos alunos e que ganham a 

admiração dos professores que, de certa forma, descem ao mundo deles para 

lhes proporcionar um dia fantástico.  

Algo que me desanimou foi o tipo de comida que os alunos levaram. É notório 

que os hábitos alimentares são um problema entre os nossos alunos e 

momentos para a consciencialização alimentar são fundamentais para que os 

alunos percebam o que é comer de forma mais saudável para ter uma melhor 

qualidade de vida, pois gordura, sal e açúcar não faltaram no dia de hoje. Por 

fim, algo que também correu menos bem foi o lixo que os professores tiveram 

que apanhar do chão e este problema continua a estar bem evidente na 

educação destes alunos, pois prolonga-se da escola para as atividades extra-

escola.  

 

4.2.3. Atividades Não Letivas na Escola 

Em relação às atividades realizadas na própria escola, estas foram acontecendo 

ao longo do ano letivo, com vista a munir os alunos de vivências que lhes 

permitam ter momentos de aprendizagem diferentes, levando a um maior grau 

de sucesso nas suas aprendizagens.  

Fizemos várias atividades, na escola, ligadas à disciplina de Educação Física, como 

o corta-mato escolar, o corta-mato regional e diversos torneios interturmas, no final 
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de cada período, assim como certos momentos de convívio entre professores e 

alunos, como o jogo de final de período.  

O corta-mato escolar foi estranho, porque não há muitos anos estava eu a 

participar no corta-mato da minha escola básica e secundária e agora estou, 

como professor, a fazer parte do staff do corta-mato desta escola. Foi muito bom 

estar por dentro de toda a dinâmica. Fui, inclusive, mais cedo, com muita vontade 

de ajudar e, rapidamente, tudo ficou pronto para uma manhã desportiva.  

As tarefas foram divididas e tudo correu de forma muito fluída. As horas foram 

cumpridas e a competição realizou-se de forma pacífica e muito proveitosa para 

os alunos, sendo que, de tarde, finalmente, chegou o jogo dos professores contra 

os alunos. 

Os adversários dos professores vieram cheios de vontade e os professores 

chegaram com vontade de apenas participar. Foi um jogo desequilibrado, os 

alunos mostraram ser muito superiores. Da nossa equipa, apenas eu e o Rúben 

é que dávamos réplica, porém, contra uma equipa cheia de talentos, não foi 

suficiente. Mas, mais do que ganhar ou perder, fica o excelente convívio com os 

alunos, onde com estas ações ficamos nós, professores, com a faca e o queijo 

na mão, pois, se os alunos querem estes momentos, têm que se portar em 

condições.  

É com jogos deste tipo que ganhamos o respeito dos alunos e que conseguimos 

lecionar as aulas de forma mais eficaz. 

Os torneios do 1º período correram de forma extremamente satisfatória, uma 

excelente organização, onde todos os jogos foram cumpridos. Em termos de 

tempo e em termos de disciplina, não tivemos nenhuma ocorrência.  

A organização do próprio torneio deu o seu trabalho, mas tudo correu pelo 

melhor. Já no torneio do 3º ciclo, houve uma série de ocorrências que não 

deviam acontecer.  

Em termos de organização foi igual ao 2º ciclo, mas não se fez a eliminar, e 

penso que assim foi a melhor solução. Dadas as poucas equipas, realizar uma 

liga foi mais positivo, no sentido de que todos jogaram contra todos e, mesmo 
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quando faltaram equipas, alterou-se de torneio para liga.  

Foi chocante, para mim, perceber que havia turmas a desistir, porque não tinham 

elementos, devido a faltas disciplinares. É chocante também ter turmas onde a 

maioria dos alunos são todos mais velhos do que o normal para aquele ano 

letivo. E ver uma das turmas a substituir elementos por terem tido faltas 

disciplinares e a acabar por desistir porque os substitutos também tinham faltas 

disciplinares, diz muito sobre o contexto da escola e do trabalho enorme que falta 

fazer, mas também do trabalho incansável das diversas direções ao longo dos 

anos, pois acredito que tinha sido bem pior.  

A atividade seguinte foi o corta-mato regional, onde apenas tivemos um aluno 

com boa prestação (nos dez primeiros).  

Nessa manhã, assim que cheguei e comecei com as tarefas normais de 

distribuição de camisolas e algum convívio, chegamos ao recinto. Foi estranho 

ter lá estado como professor, pois não foi há muito tempo que lá estive como 

aluno, sendo que as recordações dos dias de corta-mato surgiram de imediato.  

Foi tão nostálgico ver todos aqueles miúdos a conviver no espaço das suas 

escolas e a competir num ambiente tão saudável como o parque da cidade.  

O convívio foi fantástico, o dia estava ótimo e tudo correu muito bem. O convívio 

com os alunos, agora como professor, foi algo surpreendentemente positivo. 

Eles também se portaram bem, o que facilitou a manhã.  

Foi nítido que nenhum deles estava preparado para competir como a maioria dos 

outros, à exceção de um aluno que terminou nos 10 primeiros. Mas o que se leva 

é um verdadeiro convívio entre todos. 

Nos torneios do 2º período, senti saudades dos meus tempos de aluno, em que 

os interturmas de futebol era o momento alto do ano. Infelizmente, só tive duas 

vezes, no 5º ano e no 7º ano e era um momento incrível, a todos os níveis.  

É com tristeza que hoje observo a mudança dos tempos. Primeiro, é triste 

perceber que nem todas as turmas participam. Depois, é triste perceber que, 

além da desmotivação para a prática do futebol (modalidade rainha há uns anos 

na escola), existe um grande número de ausências por questões disciplinares. 



71 

 

Nem o facto de poderem participar num torneio desta importância faz com que 

os níveis de indisciplina desçam. E estamos a falar de indisciplina grave, porque 

os casos de pequena indisciplina são constantes.  

Até o nível técnico dos alunos é muito inferior. Existe sempre um ou outro aluno 

que se evidencia, muito por culpa da prática federada, mas já não existem os 

grandes “artistas”. A relação com o movimento está a perder-se e é triste olhar 

para estes miúdos e vê-los tão crescidos e com tantas dificuldades motoras. Já 

não falo ao nível técnico específico da modalidade, mas da coordenação motora. 

Não vai há muitos anos e o nível de aptidão técnica dos alunos era bem maior 

(pelo menos na minha perspetiva).  

Acredito que o tempo da descoberta do movimento e do corpo está a perder-se, 

por entre as horas infinitas dedicadas ao telemóvel, nos intervalos, e ao aumento 

exponencial de carga de disciplinas teóricas, que não acrescentam nada a nível 

de aumento de resultados, por se tornar excessivo e retirar vivências desportivas 

aos alunos, vivencias essas que ultrapassam o desporto, em si, e que se 

prolongam para a vida, levando a uma maior probabilidade de um estilo de vida 

saudável.  

No 2º ciclo, vimos um torneio magnífico de futebol, consequência do facto de 

haver bons executantes. Também havia várias turmas a participar de ambos os 

géneros.  

Foi um torneio a transbordar de competição que fez as delícias de quem assistia 

e, acredito, dos professores. Se bem que os professores entusiastas, como eu e 

os meus colegas estagiários, estávamos muito empolgados. Mas era percetível, 

na minha perspetiva, que alguns professores da disciplina estavam apenas a 

passar tempo, pois não se envolveram quase nada na atividade e limitaram-se a 

conviver, já para não falar na ausência de outros professores, se bem que, neste 

campo, não me posso alongar, porque desconheço os motivos das ausências e 

posso ser injusto.   

Mais uma vez, a atividade acabou por cair essencialmente para o núcleo de 

estágio (professora cooperante e professores estagiários) que assegurou o 

calendário, arbitragens e filmagens dos jogos, algo que começa a ser rotina e 
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que espelha, a meu ver (se calhar penso de forma injusta), a falta de paixão pela 

profissão. Então, mal podem, encostam-se e fazem o mínimo.  

Todo o torneio decorreu da melhor forma e ganhou a equipa que merecia.  
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

4.3.1. Estudo de caso: A vergonha na aula de 
Educação Física 

Resumo 

A vergonha e o medo são sentimentos que fazem parte da vida do ser-humano, ainda para mais, 
numa fase da vida em que todos os sentimentos e a forma de ser se estão a moldar, onde o 
adolescente procura aprender com o que está a sentir e precisa de alguém que o encaminhe, 
neste caso o professor. Este trabalho vai incidir essencialmente neste tema da vergonha e do 
medo na aula de Educação Física, no que concerne à exposição pública, neste caso à 
demonstração de habilidades perante os outros. E muitas são as questões que serão abordadas, 
sendo um dos pontos mais importantes do trabalho saber que estratégias o professor pode 
utilizar para diminuir esta vergonha e dotar os seus alunos de comportamentos que lhe permitam 
ter mais confiança na demonstração das suas ideias. Surgiram algumas hipóteses neste trabalho 
que podem ser o ponto de partida para uma investigação mais incisiva, como por exemplo, o 
professor utilizar reforço positivo na tarefa, ou então adaptar os exercícios para que os alunos 
sintam sucesso e se motivem para melhorar. Mais hipóteses foram levantadas com base na 
literatura e em relatos reais dos alunos. Dá para perceber que existem muitas formas de melhorar 
esta componente, mas é importante o professor estar atento aos sinais que também vem 
descritos neste trabalho e que utilize algumas estratégias para melhorar esta componente, tendo 
acesso a algumas dessas estratégias neste trabalho. 

 

Abstract 

Shame and fear are feelings that are part of the life of the human being, especially in a phase in 
which all feelings and the way of being are shaping, where the adolescent seeks to learn from 
what he is feeling and needs of someone to lead their way, in this case the teacher. This work will 
focus essentially on this theme of shame and fear in the Physical Education class with regard to 
public exposure, in this case the demonstration of skills in front of others and many are the issues 
that will be addressed, being one of the most important points of the work to know what strategies 
the teacher can use to decrease the levels of the shame and equip their students with behaviors 
that allow them to have more confidence in the demonstration of their ideas. Some hypotheses 
have emerged in this work that may be the starting point for a more incisive investigation, for 
example, the teacher use positive reinforcement in the task, or adapt the exercises so that 
students feel successful and motivated to improve. More hypotheses have been raised based on 
the literature and actual student reports. You can see that there are many ways to improve this 
component but it is important for the teacher to be aware of the signals that are also described in 
this work and to use some strategies to improve this component, having access to some of these 
strategies in this work. 
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Introdução 

A Educação Física é uma disciplina essencialmente prática, onde os alunos 

conseguem vivenciar um número muito grande de sensações e emoções. Este 

trabalho vai ser desenvolvido tendo como base a vergonha da exposição pública 

e o medo de falhar, numa fase em que os pares julgam de forma intensa os 

colegas. 

Numa aula, o aluno pode variar desde sensações tão díspares como a alegria e 

a euforia de ter tido sucesso numa tarefa, como com a desilusão e a frustração 

de não ter tido sucesso noutra tarefa. Isto porque cada ação do aluno terá uma 

consequência imediata. Se o aluno falhar um passe, toda a equipa vai sentir 

desilusão, sendo obviamente um sentimento muito mais acentuado em quem 

teve influencia direta na ação. Bem como se um aluno marcar um cesto ou 

marcar um golo, toda a equipa vai sentir-se em comunhão com quem teve 

influência na ação direta. Isto vai criar um turbilhão de emoções dentro do aluno 

e ele mesmo tem que aprender a lidar com essa tão “louca” viagem de emoções 

e sensações. 

Tal como corrobora (Darido et al., 2006, p. 83):  

“O contexto da Educação Física ou o universo da Cultura Corporal é repleto 

de sensações. Os alunos expressam comportamentos de excitação, 

cansaço, medo, vergonha, prazer, satisfação, entre outros. Isso se deve, 

muitas vezes, ao fato das atitudes e decisões racionais serem afetadas pela 

intensidade e qualidade dos estados afetivos vivenciados corporalmente”. 

Todas estas emoções, num estádio inicial, são difíceis para o adolescente, que 

acaba por não perceber muito bem se realmente gosta dessas sensações ou 

não, tendo a convivência social um papel absolutamente fundamental para que 

o adolescente perceba o que está a sentir e saiba reagir às várias sensações 

que tem.  

As emoções, que agora estão a assumir um papel muito importante no 

adolescente, são o veículo condutor de muitas atividades que os alunos têm. Um 
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aluno que se sente motivado, se sente bem a realizar determinada tarefa, vai 

cumprir e colaborar. Mas, se pressentir desconforto, ou sentir que determinada 

tarefa não lhe causa boas sensações, não vai colaborar nas tarefas e isso vai 

começar a delinear o que o adolescente quererá fazer mais vezes e o que 

quererá fazer menos vezes, o que vai ter uma implicação direta na aula de 

Educação Física. É, então, da responsabilidade do professor, criar estratégias 

para que o aluno se sinta bem nas aulas e queira participar nas tarefas, sendo 

este um dos pontos a abordar neste trabalho. 

Segundo Prodócimo et al. (2007, p. 111), as emoções são influenciadas por 

aspetos fisiológicos, psicológicos e comportamentais, mas que não são 

exatamente iguais de individuo para individuo. Para o autor, estes fatores estão 

presos aos pensamentos e às vontades de cada um, procurando sempre uma 

relação entre as necessidades e práticas diárias, com aquilo que dá prazer. O 

mesmo autor refere ainda que “Situações específicas podem não provocar 

emoções específicas”, pois uma situação concreta pode não levar ao 

desencadear das mesmas emoções por parte do aluno. Por isso, é 

extremamente importante uma avaliação subjetiva das emoções que o aluno 

apresenta e averiguar de que derivaram essas emoções, sendo a intensidade 

das emoções determinada pelo valor subjetivo que a pessoa atribui às 

consequências desejadas ou evitadas (Samulski, 1992, citado por Carvalho, 

2009). Ou seja, as emoções surgem com mais ou menos intensidade e com 

melhor ou pior perceção, dependendo da bagagem cultural do aluno, dos seus 

princípios e valores e de todas as vivências que tem, que lhe vão permitir avaliar 

a situação e interpretá-la à sua maneira, dando-lhe o significado que entende 

dar.  

Neste aspeto, a aula de Educação Física é fundamental para o aluno aprender 

a lidar com as suas emoções, a avaliar o tipo de situações se sente mais 

confortável e menos confortável, e tal só acontece se o aluno conseguir vivenciar 

situações. Só com vivências, neste caso, desportivas é que o aluno vai conseguir 

perceber as sensações que sente e só assim vai conseguir atribuir-lhes um valor 

mais fidedigno. E como ressalta Prodócimo et al. (2007, p. 112):  
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“Além do prazer, situações de raiva, frustração ou tristeza diante da 
derrota, desprezo pela atitude do colega, satisfação no êxito, o medo 
diante do inesperado também aparecem com frequência durante a prática 
dos jogos nas aulas de Educação Física Escolar.”  

 

Ainda, como afirmam Krebs e Ferreira Neto (2007, p. 68), é “através do jogo e 

qualquer que seja a idade, o Homem começa, contempla, constrói e desenvolve-

se; atinge sensações de bem-estar e de satisfação pessoal, cria sentimentos, 

alcança objetivos, alegria, satisfação, êxito e também prazer”.  

Sendo assim, a maneira mais eficaz de tranquilizar os alunos para a competição 

ou para a tarefa é mostrar aos alunos a competição e/ou tarefa, mas que seja 

encaminhada para a cooperação, para que o aluno sinta que precisa do outro 

para vencer e nunca sobrevalorizar o vencedor em detrimento do vencido (Freire, 

1997). 

No entanto, é óbvio que toda a gente tem que lidar sistematicamente com a 

derrota. E, sendo este desfecho o que envolve piores emoções, cabe ao 

professor de Educação Física moldar a situação para que o aluno não dê 

demasiada importância a essas emoções, mas que as utilize para saber lidar 

com elas de uma forma mais positiva na vez seguinte.  

O medo é um estado emocional desencadeado no sistema nervoso 
central ante um perigo iminente, que gera uma resposta intelectual de 
alerta, voluntária e controlada. É uma desorganização psíquica, 
desagradável que surge quando o indivíduo se encontra em situação que 
ele julga ameaçadora, suprime a ameaça fugindo, agredindo ou ignorando 
os fatos (Carvalho, 2009, p.17)  

 

Machado (2006) acrescenta ainda que os medos são fruto da imaginação do ser 

humano e que mudam ao longo da vida passando quer pelo medo biológico, quer 

pelo medo psicológico. 

A nível fisiológico, o indivíduo apresenta alterações provocadas por situações 

que causem desconforto ou medo ao individuo, repercutindo-se algumas dessas 

alterações na frequência cardíaca e respiratória, na pressão sanguínea e na 

atividade cerebral. 

A nível motor, ocorrem ações não-verbais, como expressões ou gestos e 
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comportamentos que tentam reduzir as situações de stress.  

Finalmente, a nível verbal, resume-se aos mecanismos de perceção, de 

cognição e emocionais que o indivíduo utiliza para expressar-se verbalmente e 

tentar reduzir o medo ou vergonha.  

Para Machado (2006, p. 75), “o ambiente familiar é o causador da maioria dos 

temores e problemas de medo. A superproteção, a ansiedade, a rejeição, a 

preocupação e apreensão exagerada dos pais, são apontadas como atitudes 

que interferem no desenvolvimento do medo”.  

O facto de as crianças/adolescentes terem um agregado familiar que dá 

importância ao castigo e à repreensão acaba por definir muitas vezes esse 

adolescente como alguém que terá medo de errar e que vai ter medo de arriscar, 

pois procurará evitar as emoções que tem ao errar e ser castigado ou 

repreendido.  

No entanto, o fracasso e a derrota são consequências que estão intimamente 

ligadas com a vida e torna-se absolutamente fundamental o adolescente 

perceber qual a melhor forma de lidar com esta frustração.  

Neste aspeto, a família e toda a estrutura social do adolescente assumem um 

papel preponderante para guiá-lo no bom caminho. Assim sendo, as aulas de 

Educação Física configuram-se como um ambiente de excelência para o aluno 

vivenciar de forma controlada situações de vitória e derrota. Importa, então, 

levantar a questão de como lidar com a situação de medo ou vergonha, quando 

algo corre menos bem, a fim de perceber como o aluno lida com essa sensação 

e o que pode o professor fazer para encaminhar essa sensação para algo 

positivo. Pois até o fracasso deve ser encarado como algo a ser aprendido e 

deve ser visto como uma oportunidade de desenvolvimento da personalidade. 

Para Machado (2006) talvez este seja o princípio da vergonha, visto que os 

outros vão começar a ter uma opinião sobre o adolescente o que pode interferir 

com as suas emoções. 

Depois de um fracasso, tal como já referido, seguem-se experiências que 

remetem para um sentimento de inferioridade e de perda de autoconfiança. No 

entanto, o aluno também pode experimentar emoções positivas com o fracasso, 
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uma vez que o aumento de esforço, autocrítica e autoavaliação estarão 

presentes numa tentativa de o aluno melhorar e evitar o fracasso numa próxima 

vez (Samulski, 1992, citado por Carvalho, 2009). 

Nas aulas, os alunos que demonstram medo e vergonha têm certos 

comportamentos que podem indicar ao professor que não estão totalmente 

confortáveis na aula, como desistência ou atraso no momento de executar 

determinada tarefa, tempo excessivo na execução de determinada tarefa, 

declinação do desafio que estiver a enfrentar, falta de concentração, 

comportamentos desviantes, excesso de fadiga com atividades que não sejam 

desgastantes, doenças constantes e pequenas lesões, que desaparecem 

quando o aluno está fora do contexto da aula de Educação Física. 

Estes acontecimentos são caraterizados pelo medo de enfrentar algo que nunca 

foi enfrentado antes, o inesperado, o que, de certa forma, não permite um tão 

grande crescimento, tendo como consequência a descida dos níveis de ousadia, 

criatividade e amadurecimento do aluno (Machado, 2006). Se uma família ou o 

professor não souberem lidar e/ou guiar o educando/aluno, para que este saiba 

lidar com a frustração, o adolescente não vai ter a ousadia de tentar ou arriscar. 

E para Lavoura, Zanetti e Machado (2008, p. 121), “quanto maior o medo, menor 

a confiança e a eficácia no desenrolar das ações dentro do contexto desportivo”.  

O professor de Educação Física assume, portanto, um papel relevante, como 

mediador em todas as situações. E, para desempenhar bem esse papel, o 

professor precisa de compreender a ligação entre o seu trabalho e a prática 

social e, ao mesmo tempo, ter a audácia e a sensibilidade para criar nos alunos 

esta mesma sensibilidade para saberem o que podem e não podem fazer. 

Posto isto, as atividades desportivas escolares podem ter um papel muito 

importante na integração do aluno na sociedade, com objetivo na valorização 

humana (Machado, 2006). 

Uma outra questão deste estudo é o facto de muitos dos alunos terem vergonha 

de realizar as tarefas porque sentem que não são competentes. Este sentimento 

faz com que, por vezes, não realizem as aulas ou determinadas tarefas, por 

percecionarem que não são bons em realizá-las.  
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Como já referido, o adolescente é muito suscetível às opiniões dos pares, visto 

que ainda está a moldar a sua forma de ser e a sua forma de pensar. Querem 

integrar-se e, para isso, não podem ser malvistos. Como ser malvisto perante os 

outros não pode acontecer na cabeça do aluno, este tende a refugiar-se no que 

consegue fazer.  

Entrando no campo da Teoria da Autodeterminação (Ryan & Deci, 2002), o 

individuo motiva-se para uma tarefa se percecionar que a consegue realizar com 

sucesso (competência), se consegue ser autónomo nessa tarefa e se consegue 

ser eficaz na criação de vínculo com os colegas. Estas três características 

assentam num triângulo de três tipos de motivação, a extrínseca que se 

carateriza por fatores externos ao individuo; a intrínseca, que se caracteriza por 

fatores internos ao individuo; e a amotivação, que é a ausência de motivação.  

Dentro destes três tipos de motivação, a mais importante para a teoria de 

autodeterminação é a motivação intrínseca, que não precisa de qualquer fator 

externo para motivar o individuo e, se ele está motivado para a prática, significa 

que a prática já o motiva por si só.  

Especificamente na Educação Física, esta teoria de autodeterminação parece 

assumir um papel muito importante, no que toca à motivação para a prática e à 

confiança com que se executam as tarefas na própria aula. Isto porque, para a 

teoria da autodeterminação, é a realização das três necessidades básicas que 

assegura o funcionamento ótimo a nível psicológico (Deci & Ryan, 2000). E, sem 

a satisfação dessas necessidades básicas, o aluno tende a não se sentir bem na 

realização de tarefas.  

Standage et al. (2005), em sintonia com a teoria da autodeterminação, revelaram 

que a perceção do aluno sobre contextos favoráveis à satisfação das três 

necessidades básicas criados pelo professor é um preditor de maiores graus de 

satisfação registados no aluno. Este estudo revelou que a motivação intrínseca 

tem uma relação positiva com os níveis de concentração dos alunos na tarefa, 

com a preferência dos alunos por tarefas desafiantes e com os afetos positivos.  

Começa, então, a ser visível cada vez mais evidência de que a aplicação correta 

desta teoria nas aulas de educação física pode criar um ambiente favorável à 
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aprendizagem. Pode, também, como é objeto deste estudo, contribuir para 

modificar as sensações de vergonha e medo na execução de alguma tarefa 

sujeita à observação de terceiros. 

Importa também referir que o horizonte da teoria da autodeterminação é 

transversal a todos os géneros, culturas e estádios de desenvolvimento, sendo 

este mais um bom argumento em favor da consideração desta teoria nas aulas 

de Educação Física. 

Sendo assim, e como já referido, a motivação intrínseca é a motivação mais importante 

para os alunos estarem empenhados e, consequentemente, com maior chance de 

aprendizagem. E, por isso, a autonomia, sendo uma necessidade da teoria da 

autodeterminação, é um valor cada vez mais importante nas aulas de Educação Física, 

na medida em que gera motivação intrínseca. Existem vários estudos que afirmam 

precisamente que os alunos quando expostos a climas de aula onde a autonomia é 

preponderante tem maiores ganhos em termos de aprendizagens motoras do que 

comparando com os que não tem (Martin et al., 2009; Robinson & Goodway, 2009); 

Posto isto, os alunos que aprenderam com este clima, reportaram mudanças positivas 

na sua perceção de competência (Robinson et al., 2008, Murcia et al., 2009). 

Estes alunos também aumentaram os seus níveis de motivação intrínseca, 

crença nas suas habilidades e consequentemente sentiram-se mais envolvidos 

nas tarefas (Murcia et al., 2009). 

O facto de demonstrarem adaptações cognitivas e respostas afetivas (Morgan et 

al., 2005), aumentou também o grau de persistência na realização das tarefas 

(Solmon, 1996), reduziu a fuga à realização das tarefas, manteve níveis altos de 

objetivos para a Educação Física em termos de aprendizagens (Carr, 2006), 

aumentou a escolhas que beneficiam os outros (Sage & Kavussanu, 2007) e 

ainda revelou atitudes muito mais positivas perante o exercício e a participação 

no desporto (Christodoulidis et al.,2001). 

Perante estas conclusões começa a tornar-se evidente que a autonomia na aula 

de Educação Física tem vantagens, no entanto, não podemos confundir a 

autonomia dos alunos na aula com a vontade de fazer o que quiserem. É 

fundamental que esta autonomia seja canalizada para a agenda do professor, 
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para que os alunos se identifiquem com os conteúdos e se empenhem na 

aprendizagem destes. 

Para que haja um bom clima de autonomia na aula de Educação Física cabe ao 

professor segundo Reeve (2006): (1) fornecer escolhas; (2) encorajar os alunos 

a experimentarem e a iniciarem a prática por eles; (3) desafiar os alunos a ter 

desafio, explorar novas áreas e serem resilientes na tarefa; (4) oferecer desafios 

exequíveis; (5) o professor fornecer feedbacks que avaliem a tarefa e não a 

pessoa; (6) dar um significado aos comportamentos. 

Segundo também o mesmo autor, não podemos descorar que existem outras 

estratégias para motivar os alunos como a motivação extrínseca, pois a idade 

dos alunos acaba por ser importante para o professor promover mais ou menos 

um clima de autonomia na sala de aula (Xiang et al., 2003), no entanto segundo 

Hastie, P, et al (2012) afirma que já vários estudos demonstrarem que as 

crianças em idade pré-escolar (1) respondem bem a várias tarefas e 

equipamentos que trabalhem vários atributos, (2) gerem o seu tempo de 

instrução, (3) respondem bem quando recebem incentivos e (4) realizam a 

autoavaliação.   

 

Metodologia 

Tendo em conta o objetivo do projeto-ação, levei a cabo uma serie de estratégias 

em diferentes unidades didáticas para conseguir desenvolver nos alunos a 

capacidade de se conseguirem expor aos outros e que ultrapassassem o medo 

e o desconforto das aulas de Educação Física.  

Sendo assim, utilizei as disciplinas de Ginástica, Andebol e Dança, tendo a 

ginástica e a dança assumido um papel importantíssimo nas questões em 

estudo.  

Sendo uma disciplina coletiva, o Andebol assumia-se como um desafio para criar 

estratégias para lidar com a exposição pública. Pensei imediatamente no Modelo 

de Educação Desportiva, mas a escassa quantidade de sessões de aula, 

levaram-me a abortar esta estratégia, pelo que tive que abordar um caminho 
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diferente - um caminho em que os alunos aprendiam os conteúdos, mas eram 

desafiados, no fim da aula, a tomar decisões para influenciar diretamente a 

competição no jogo formal de Andebol.  

Para trabalhar, então, a exposição pública nesta modalidade, optei por realizar 

sempre jogo formal a campo inteiro, com a maioria da turma, colocando sempre 

dois árbitros (um para cada metade do campo) a arbitrar o jogo e a tomar todas 

as decisões.  

Além do Andebol, também procurei trabalhar a questão do medo e da vergonha 

na aula de Educação Física na unidade didática de Ginástica e para isso tive 

uma preciosa ajuda do professor orientador que me guiou no melhor caminho 

para lecionar tendo em conta o problema que queria resolver da turma.  

Nesta modalidade procurei ter uma relação equilibrada entre a criação e 

exposição de elementos gímnicos com a exercitação desses mesmos 

elementos, no entanto, no início cometi o erro de usar sempre as aulas como 

criação de sequências gímnicas e como eles passavam praticamente o tempo 

todo das aulas a criar as sequências, pouco tempo tinham para treinar e 

exercitar. Em reflexão, cheguei à conclusão que tinha que ter precisamente este 

equilíbrio entre a parte criativa e a parte de exercitação. Optei por utilizar as aulas 

de 100 minutos para a criação/exercitação e as aulas de 50 minutos 

exclusivamente para exercitação.  

No entanto e no que concerne ao projeto-ação, o ponto-chave centra-se na parte 

criativa e de exposição das sequências gímnicas.  

Dividi primeiro a turma por grupos pequenos de cerca de três a quatro alunos 

por grupo e cada grupo tinha na sua posse, folhas de avaliação formativa e um 

caderno com os elementos gímnicos, com as respetivas fotografias e critérios de 

êxito.  

Ao dividir a turma em grupos mais pequenos procurei transformar aquele 

momento com um certo equilíbrio, em que os alunos tinham o desafio de criar e 

apresentar a outros, mas ao mesmo tempo de conforto por não ser a muitos 

colegas, além disso procurei sempre trocar os grupos de aula para aula de modo 

a que o desafio da exposição aos outros se mantivesse e não se habituassem 
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ao grupo.  

Para não descurar a correta execução dos exercícios e como já referido, havia 

um manual de elementos com todas as componentes para que os alunos 

pudessem consultar e perceber se o que o colega estava a apresentar estava 

corretamente executado ou não e assim podiam fazer a avaliação formativa de 

forma credível, ainda para mais, tinham ma ficha de avaliação onde o executante 

colocava o nome dos elementos e os avaliadores escreviam o que ele tinha que 

melhorar e em que elementos.  

Por fim, a modalidade que terminei este projeto-ação foi a modalidade de Dança 

que tive pena de não ter podido lecionar mais aulas devido a um problema de 

canalização da escola no pavilhão gimnodesportivo, mas consegui dar cerca de 

quatro aulas em que tentei também potenciar estratégias para trabalhar a minha 

questão no projeto.  

Para isso, voltei a dividir a turma por grupos para criarem os seus próprios 

movimentos e optei por grupos para não os expor em demasiado, o que poderia 

ter um efeito contraproducente no que me propus tratar. 

Além da parte criativa, tinha que ensinar a coreografia geral das turmas todas e 

neste caso, coloquei os que tinham mais medo e vergonha na frente ou nas filas 

do meio para que acabassem por sentir cada vez menos medo e vergonha de 

estar em posições de mais destaque. 

 

Participantes 

A turma envolvida foi o 7ºA da Escola EB2/3 Pêro Vaz de Caminha com o total 

de 18 alunos, sendo entre eles 7 alunos do sexo masculino e 11 alunos do sexo 

feminino. As idades da turma variam entre os 12 e os 15 anos de idade. 

Instrumentos  

O primeiro momento de avaliação dos alunos consistiu em responder a um 

questionário para perceber de antemão se os alunos tinham medo e vergonha 

de fazer as aulas de Educação Física, o que se constatou que no geral não se 
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sentem muito confortáveis em realizar a aula e essencialmente em expor aos 

outros as suas ideias ou de mostrar o seu desempenho.  

Após todo um 2º período e 3º período, adotei uma estratégia de entrevista 

estruturada aos alunos para responderem por escrito ao longo d e uma aula de 

100 minutos. As questões foram elaboradas de forma a perceber como é que os 

alunos se sentiram nas diversas aulas em trabalhei mais especificamente a 

questão da vergonha e do medo na aula de Educação Física, e perceber se 

realmente os alunos sentiram que evoluíram nesse aspeto ou não. A entrevista 

era de resposta aberta. Foi assegurado aos participantes a confidencialidade e 

anonimato da informação recolhida. As respostas foram surpreendentes, tendo 

em conta a forma como eles abordaram o primeiro momento de questionário.  

 

Apresentação dos resultados 

Na primeira questão “O que achaste da experiência de criar a sequência de 

ginástica e apresentar aos teus colegas bem como ao professor?” os alunos no 

geral adoraram a forma como as aulas de Ginástica foram lecionadas, pois 11 

dos 16 alunos referiram que as aulas foram interessantes e divertidas que se 

sentiram motivados. Seguem-se alguns excertos do que os alunos escreveram 

na entrevista dos que gostaram: 

“Achei interessante. Pude visualizar as ideias dos outros e a capacidade 
que tivemos que ter para criar a nossa própria sequência”;  
“Boa, porque tive que mostrar aos meus colegas o que sabia fazer” 
“Foi mais interativo para nós, porque o professor podia só dizer o que 
tínhamos que fazer e nós copiávamos e assim acabamos por trabalhar a 
criatividade”.  
“Achei ótimo mostrar o que criei” 
“Achei uma maravilha, pois como pude escolher os meus exercícios senti-
me mais confiante.”  

Contudo, também houve quem sentisse que tinha sido desconfortável (dois 

alunos):  

“Senti-me desconfortável em fazer a sequência gímnica à frente dos meus 
colegas”,  
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“Senti-me com um pouco de vergonha, no princípio, mas depois foi 
tranquilo” 

Ou que foi desnecessário (dois alunos): 

 “Achei desnecessário porque quem tem que nos avaliar e ver o que 
fazemos é o professor” 
“Achei uma seca”  

Ou indiferente (um aluno):  

“Nada, porque para mim foi normal”. 

 

Nesta pergunta, há que ressaltar algumas ideias especificamente do tema do 

projeto-ação que ficaram das respostas dos alunos, como por exemplo, o facto 

de falarem sobre sentir vergonha em mostrar aos outros; sentir responsabilidade 

de mostrar aos colegas, porque sentiam que tinham que fazer bem; ou que se 

sentiam desconfortáveis em fazer a sequência em frente aos outros. Por outro 

lado, há que ressaltar, particularmente, o reconhecimento do facto de criarem 

autonomamente que fez com que não se sentissem tão desconfortáveis. Eles 

tinham mais confiança no que criavam do que em algo que tinham que 

reproduzir. Do mesmo modo, o facto de trabalharem em pequenos grupos ajudou 

a não sentirem tanta pressão. E uma das respostas que mais significado dá a 

esta pergunta faz referência, precisamente, ao facto dos alunos se sentirem mais 

confortáveis e confiantes, ao apresentar algo que criaram em grupo, do que 

propriamente a reproduzirem algo. Por isso, a experiência desta forma de 

abordar a ginástica parece ter sido positiva no seio desta turma. A grande maioria 

dos alunos achou interessante, mas houve uma pequena parte que não 

apreciou.  

Relativamente à segunda pergunta “O que achas da experiência de criar 

movimentos de dança e apresentá-los aos teus colegas, bem como exercitar a 

coreografia?” houve resultados parecidos com as respostas à primeira questão 

de ginástica. Mais uma vez, os alunos tinham que criar algo deles. E, no caso da 

dança, a única diferença foi menos um aluno a achar positivo e a sentir, pelo 

contrário, vergonha e desconforto. Muitos alunos referiram que foi uma 

experiência positiva, mas que sentiam um bocado de vergonha. Eles sentiram 
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que foi uma experiência que lhes trouxe algo de novo e que os ajudou, de certa 

forma, a ultrapassarem os medos. Como refere este excerto  

“Achei uma experiencia muito fixe, custou-me um bocado ao inicio, mas 
depois gostei de dançar com os meus colegas”; 

Ou, então, estes excertos que fazem referência ao facto de que trabalhar em 

grupo torna a experiência mais tranquila, 

“Gostei especialmente pela minha colega me ter ajudado com os 
movimentos e a sentir-me mais confiante”  
“Foi uma experiencia divertida e que nos fez trabalhar em grupo, o que de 
certa forma tornou a turma mais unida”.  

No entanto, houve alunos que não acharam que foi tão positivo, sendo que dois 

alunos sentiram que foi desnecessário afirmando que  

“Foi desnecessário porque não usamos para nada”  

“Não gostou porque não gosta de dançar”, 

Outros três alunos, como já referido, sentiram apenas vergonha nas aulas de 

dança, não achando que tenha sido positivo como referem estes exemplos:  

“Não me senti nada bem com a dança, porque não sei o que fazer”;  

“Senti muita vergonha, pois não sei dançar” 

 “Senti vergonha, mas acho que me ajudou alguma coisa”.  

À semelhança da ginástica, esta forma de abordar a modalidade com base na 

autonomia e na criação de movimentos ou exercícios e apresentá-los aos outros 

foi visto com muito bons olhos por parte dos alunos, que se sentiram mais 

confiantes e entenderam que conseguiram perder, um pouco mais, a vergonha 

e o medo das aulas de Educação Física.  

As respostas à terceira questão - “Como te sentiste a arbitrar no andebol?“ – 

deram conta de uma experiência que elevou nos alunos o sentido de 

responsabilidade. São exemplos deste sentimento, que denotam que os alunos, 

ao passar por esta experiência conseguem sentir-se com uma maior grau de 

comprometimento em relação às aulas:  

“Senti muita responsabilidade” 
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“Senti-me sob pressão porque tinha toda a gente a olhar para mim”  

“Senti-me b- em, mas difícil ver tudo e querer errar o menos possível”  

No entanto, também alguns alunos referem que o facto de estarem na posição 

de árbitro fê-los sentir com mais vergonha de estarem expostos. Nalguns casos, 

os alunos só se sentiam desconfortáveis por não se sentirem confiantes, por não 

saberem bem as regras. A falta de confiança nas suas capacidades levava a que 

sentissem medo e vergonha de errar, por não saberem fazer. O facto de ter que 

decidir e essa decisão ter consequência direta no jogo e em todos os colegas é 

um problema evidente: 

“Foi um pouco desconfortável terem toda a gente a olhar para mim e 

decidir”  

Depois de perceber o que os alunos acharam destas três formas de trabalhar os 

problemas do medo e da vergonha nas aulas de Educação Física, tentou-se 

perceber se, realmente, essas estratégias tinham funcionado para os alunos. E 

foi notório que praticamente todos os alunos, com exceção de um, falaram que, 

no inicio, sentiram vergonha e muito desconforto a apresentar o que era pedido, 

mas depois destas experiências, já se sentiam muito mais confortáveis com a 

exposição aos outros. Como exteriorizam, foram experiencias muito positivas 

para eles:  

“Senti-me bem, já não tenho grandes problemas em mostrar-me aos 

outros”  

“Sinto que consegui ultrapassar a minha vergonha” 

“De início senti medo e vergonha, mas para o fim do ano fui-me abrindo” 

“Sinto-me mais confortável, neste momento, em fazer os exercícios em 

frente aos meus colegas” 

A quarta questão - “Como te sentes neste momento relativamente a mostrares 

algo que criaste aos teus colegas na aula de Educação Física? Como te sentes 

a expores-te aos outros e sentires-te observado?” - revelou respostas bastante 

díspares, dividindo-se em três categorias. Objetivamente conseguimos 

identificar sete alunos que não tiveram grandes problemas com a exposição aos 
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colegas - “Não tive grandes problemas”; seis alunos que se sentiram bem, 

porque afirmaram ter conseguido ultrapassar as suas dificuldades de medo e 

vergonha - “Sinto-me mais confortável neste momento em fazer os exercícios 

em frente aos meus colegas”; e quatro alunos que não se sentiram bem e não 

referiram qualquer evolução quanto ao seu medo e vergonha de realizar as aulas 

de Educação Física. “Sinto-me envergonhada porque sou a única a mostrar e 

estão todos a observar e sinto que vão gozar comigo” 

Finalmente, na última questão - “Achas que as aulas ajudaram a perderes o 

medo ou vergonha de te mostrares aos outros?” - obtive respostas bastante 

positivas, o que sustenta a hipótese de que realmente o método de trabalho 

parece ter funcionado. Com efeito, obtive 12 respostas positivas e 4 respostas 

negativas, de um total de 16 entrevistados.  

Quanto às respostas positivas: a) “Ajudaram-me a acreditar mais nas minhas 

capacidades”; b)“Sim, ajudaram-me a ter mais confiança em mim próprio”; 

c)“Ajudaram-me a perder o medo de me expor aos outros”; d)“Sim, basicamente 

todos os medos e vergonha porque o facto de ter que apresentar alguma coisa 

para todas as modalidades fez com que me sentisse mais confiante e confortável 

diante dos meus colegas”. 

Quanto às respostas negativas: a)”Não senti diferença”; b) “Não.”.  

Perante as respostas obtidas, penso que o resultado final é bastante positivo, 

pois além de terem percebido um conjunto de experiências interessantes e 

divertidas, uma boa parte dos alunos conseguiu ultrapassar as suas dificuldades 

de exposição pública, quanto ao medo e à vergonha de realizar tarefas em frente 

aos pares.  

Além disso, ainda tivemos relatos que indiciam a melhoria da capacidade de 

trabalho de grupo e das relações positivas entre os alunos.  

No entanto, nem todos os alunos se sentiram bem, ou sentiram que foi uma 

metodologia eficaz. Sendo estes alunos uma minoria, não deixa de ser 

importante perceber se realmente não acharam positivo, porque já não tinham 

esse problema, ou porque, simplesmente, não conseguiram ultrapassar o medo 

e a vergonha das aulas de Educação Física.  
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Discussão dos Resultados 

Perante estes resultados, podemos adiantar três condições, para que os alunos 

se sintam com menos medo e vergonha na aula de Educação Física, e que vão 

de encontro aos três pilares da teoria de autodeterminação: (i) sentirem sucesso 

na tarefa que estão a desenvolver; (ii) criarem uma boa relação com os colegas 

de grupo de trabalho; e (iii) terem autonomia para trabalhar e desenvolver a 

tarefa pedida. Estas condições, juntamente com o facto de perceberem que os 

colegas também vão passar pelas mesmas dificuldades que eles, vão ter os 

mesmos desafios e vão exercer funções que interferem com a prática dos 

colegas, tudo isto vai desenvolver nos alunos competências a nível de confiança 

e motivação que lhes vão permitir encarar cada vez com mais confiança os 

desafios de exposição pública que terão pela frente.  

Tendo em conta as questões levantadas neste trabalho, existem alguns pontos 

de reflexão entre o que a literatura diz e o que aconteceu nas unidades didáticas 

que foram lecionadas.  

Uma das questões levantadas por este trabalho era perceber o porquê dos 

alunos sentirem medo de falhar ou vergonha de realizar alguma tarefa. Segundo 

a teoria da autodeterminação, o aluno vai realizar a tarefa se sentir que é 

competente, é autónomo e que consegue criar relações com os outros. E o que 

estava a criar todo o medo e vergonha na aula de Educação Física derivava de 

a maioria dos alunos, além de não se percecionar competente, não tinha hábitos 

de autonomia na aula de Educação Física. Estas lacunas refletiam-se na relação 

com os outros, na vergonha da opinião dos pares e na falta de confiança para 

demonstrar as suas valências.  

Problemas com a perceção de competência aconteciam, essencialmente, 

quando os alunos tinham que realizar uma tarefa em que sentiam que havia 

colegas melhores, ou numa situação em que estavam sob pressão. 

Relativamente à autonomia, os alunos não tinham estímulos para terem as suas 

opiniões, não se sentiam confiantes para ter ideias e expô-las, e isso gerava, na 

maioria, o tal sentimento de medo e vergonha. Para melhorar este aspeto, e 

respondendo à questão de que estratégias o professor pode utilizar, procurei, 
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como referido na metodologia, utilizar várias estratégias. Uma delas foi a de 

colocar alunos a arbitrar, para os obrigar a tomar decisões. Obviamente que, em 

alguns momentos, os alunos abordavam-me sobre más decisões da equipa de 

arbitragem, mas o árbitro não era o professor, havia dois alunos responsáveis 

por essa função.  

O que é facto é que os alunos começaram a encarar a função de árbitro com 

muita responsabilidade e começaram a ficar muito mais atentos às regras e 

lances do jogo, levando, inclusive, um árbitro a pedir ajuda ao outro árbitro para 

não tomarem uma má decisão, pois iam sofrer alguma pressão por parte dos 

jogadores.  

Consegui, com este caminho, expor os alunos publicamente e obrigá-los a tomar 

decisões autonomamente, levando, consequentemente. a uma maior entrega 

dos alunos aos desafios da aula, mais evidente nos momentos mais formais de 

competição. Na Ginástica, senti que os alunos se empenharam, cada vez mais, 

com a dinâmica que elaborei para as aulas e que, aos poucos, foram perdendo 

o medo de se expor aos outros. Inclusive no salto no boque, alguns alunos 

acabaram por deixar de ter medo de treinar e acabaram por não ter tanto medo 

de errar em frente aos outros. Finalmente, na Dança, senti que os alunos 

estavam mais confortáveis, por terem alguém a passar pela mesmo experiencia 

que eles. E conseguiram, de certa forma, criar e expor os seus movimentos de 

forma positiva, respeitando os tempos e interagindo uns com os outros, sem 

qualquer tipo de receio. 

Quero acreditar que o facto de terem tido tanto sucesso nos exercícios de dança 

criativa derivou das aulas de ginástica, onde estiveram bastante tempo a 

trabalhar a exposição e a criação para outras pessoas. E quero acreditar que 

este trabalho desenvolvido ao longo das aulas, mais concretamente nas 

modalidades supracitadas, tenha tido um papel preponderante nestas questões 

do medo e da vergonha na aula de Educação Física.  

Ainda sobre as estratégias que o professor pode utilizar, segundo a literatura, os 

autores Lavoura, Zanetti e Machado (2008, p. 121) sugerem que o treinador e, 

no caso da escola, o professor devem utilizar o reforço positivo como ferramenta 
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essencial, para que o aluno consiga lidar com o sucesso e o fracasso, para que 

os atletas e os alunos não se sintam martirizados, nem pressionados com as 

emoções negativas que derivam da derrota. E esta será outra estratégia 

abordada, a fim de perceber se realmente o reforço positivo funciona para 

aumentar a motivação numa tarefa suscetível de provocar medo no aluno.  

A autoconfiança é uma ferramenta que atua de forma eficaz no combate ao medo 

e à vergonha, pois permite que os indivíduos tenham uma maior possibilidade 

de vivenciar emoções positivas, favorece a concentração na tarefa e aumenta o 

esforço destinado à tarefa que o aluno estiver a realizar. 

Dentro destas estratégias, foi isso que procurei fazer durante as aulas. Não 

aconteceram sempre momentos positivos. Tive de lidar com situações de medo 

e vergonha ainda maiores do que daquilo que me apercebi quando conheci a 

turma. Via-as como reações naturais de quem estava a passar por um processo 

de desenvolvimento destas emoções. Foi fundamental encaminhar estes alunos 

para a cooperação e não para o resultado em si; dar muito reforço positivo, 

mesmo quando as coisas não estavam a acontecer como o aluno queria; e 

também proteger o aluno para que este sentisse que podia errar; que podia 

contar sempre com o professor para ajudar a assumir o risco; e, finalmente, 

deixar claro que o professor nunca pode obrigar os alunos a realizar algo contra 

a sua vontade. Como afirmam Prodócimo et al. (2007, p. 112), para a 

aprendizagem ter significado e atuar de forma eficiente, o professor não pode 

impor as suas ideias de forma inflexível, pois isso vai ser contraproducente e os 

alunos irão sentir-se descontentes e com medo. Isto é corroborado por Carvalho 

(2009), que diz ser impossível haver um real envolvimento na prática, quando 

alguma parte se sente obrigada, influenciada e quando a subjetividade das 

emoções e das respostas não são respeitadas. Dado que o aluno se afasta do 

que não lhe causa prazer, o autor sugere ainda que o professor de Educação 

Física deve estar atento a todas as manifestações que possam ocorrer na aula. 

Corroborando o autor, neste último ponto, uma das situações que, a meu ver, 

correu muito bem foi usar elementos que tivessem significado para os alunos. 

Por essa razão, na dança, utilizei músicas que os alunos gostavam e não as que 
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eu gosto. Na ginástica, deixei os alunos escolherem os próprios elementos e 

deixei-os escolher a sua própria sequência gímnica. Preocupei-me com que 

qualquer exercício que realizava tivesse o aval dos alunos. E, se eu sentisse que 

os alunos não se sentiam bem com o exercício, deixava de o realizar ou 

reformulava-o, para que fosse de encontro à satisfação e ao conforto dos alunos. 

Cheguei inclusive a introduzir momentos em que os alunos é que criavam o seu 

próprio exercício. O professor apresentava o exercício base e a cada 5 minutos 

os grupos de alunos podiam adicionar ou substituir qualquer regra, desde não 

fugissem dos objetivos da aula.  

Finalmente, a questão de como o professor deve lidar com uma situação em que 

o aluno sente vergonha ou medo?  

Nas aulas de Educação Física, o papel do professor é essencial para deteção 

dessas manifestações de vergonha. Para Samulski (2002), o professor deverá 

usar estratégias para que o aluno esteja sempre motivado e não sinta medo. 

Pode socorrer-se do reforço positivo e outras estratégias, como a utilização de 

momentos da aula para discussões com os alunos, que podem servir para 

debater argumentos de ordem moral e ética (Prodócimo et al., 2007).  

Outro campo que pode ajudar muito ao desenvolvimento do aluno e da perda do 

medo e da vergonha na aula de Educação Física é a afetividade, onde moram 

os sentimentos, paixões, emoções e onde vagueiam medos, sofrimento, 

interesse, alegria. Posto isto, e como afirma Carvalho, J (2009), a afetividade do 

professor também é colocada à prova nas aulas de Educação Física, uma vez 

que o contacto com os alunos é extremamente próximo, 

“Sendo isto tudo para que os alunos possam desfrutar de um maior 

aproveitamento da aula e alcançar um equilíbrio psíquico e físico, parece 

fundamental o reconhecimento dos professores das questões 

psicológicas, o qual permita com que os mesmos saibam lidar 

corretamente com sentimentos e emoções, tais como: medo, vergonha, 

ansiedade, solidão, raiva, angústia, alegria, amor, prazer e coragem.” 

(Carvalho, J. 2009, p. 23) 

Tendo em conta o que a literatura nos refere, procurei, ao longo das unidades 
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didáticas, trabalhar estas estratégias. Foi notório que as estratégias que me 

pareceram resultar melhor foi o reforço positivo e a afetividade. O facto de 

deixarmos os alunos confortáveis com a nossa presença e o facto de os alunos 

acreditarem em nós, é um caminho favorável para que comecem a perder o 

medo e a vergonha.  

As restantes estratégias que utilizei, apesar de terem funcionado, não creio que 

tivessem o impacto imediato que as duas que referi em primeiro lugar tiveram.  

 

Conclusões do estudo 

Depois de ter analisado todas as respostas dos alunos e de ter analisado a 

literatura, extraí algumas conclusões, tendo em conta o que é estudado na 

literatura e o que é sentido pelos alunos: 

Os alunos têm que sentir sucesso na tarefa ou na aula. Sem sucesso, existe falta 

de confiança, o que só vai piorar o problema. Cabe, então, ao professor adaptar 

as tarefas e/ou a organização da aula, para que o aluno seja desafiado, mas que 

sinta sucesso. 

Se criarem uma bola relação de confiança com o grupo de trabalho, os alunos 

vão-se sentir mais à vontade para errar, uma vez que se criam relações afetivas 

entre o grupo de trabalho. 

É fundamental que os alunos tenham autonomia para trabalhar, sem diretrizes 

restritas que os impeçam de mostrar o que sabem fazer e da maneira que sabem 

fazer.  

 

5. Considerações Finais 

Muitas foram as temáticas abordadas ao longo deste relatório de estágio, desde 

a caracterização da escola, com as respetivas atividades, passando pela forma 

como elaborei o meu ano letivo em termos de operacionalização das aulas até 

ao estudo de caso que realizei na turma residente, foram todas questões que 
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levaram a muitas reflexões, sendo a reflexão a palavra de ordem da 

aprendizagem.  

 

Ao longo deste ano fui-me apercebendo que o ensino está em mudança, uma 

mudança drástica, onde cada vez mais se combate a escola do século XX e mais 

se preconiza uma escola do século XXI, onde o aluno aprende com base na sua 

experiencia, com base na crítica e na reflexão que busca a resolução de 

problemas que surgem na prática e tal como nós estávamos a direcionar os 

nossos alunos nesse sentido, eu mesmo me senti a ser encaminhado para este 

tipo de ensino que visa promover a capacidade de resposta de quem está a 

aprender.  

Uma das aprendizagens que foi notória ao longo deste ano letivo, foi que o facto 

de refletir sobre todas as ações que tomei na escola, levavam a várias respostas 

que juntamente com o núcleo de estágio, umas foram sendo descartadas e 

outras foram sendo aproveitadas e com este processo consegui perceber que se 

partilharmos respostas e discutindo essas respostas conseguimos evoluir muito 

mais eficazmente na nossa prática profissional e isto foi o que tentei passar aos 

alunos.  

Não esperava, tendo em conta as minhas expectativas iniciais que este ano 

fosse tão rico em aprendizagens, consegui perceber como uma escola funciona 

no seu núcleo, tive uma maior consciência de como operacionalizar a minha 

prática e consegui refletir sobre imensos assuntos relativos à escola, bem como 

ter uma maior sensibilidade de como os jovens pensam nesta geração que sem 

dúvida é diferente da minha e será diferente das que virão.  

Foi um ano fantástico, onde a aprendizagem foi a palavra de ordem e sinto que 

foi um ano que me preparou muito melhor para o que, espero eu, vou encontrar 

no futuro profissional.  

Sem dúvida que o estágio curricular é uma ferramenta por excelência para a 

aprendizagem de futuros profissionais, ainda para mais nos moldes em que foi 

feito, em que além de colegas estagiários houve sempre um professor a orientar 

a nossa prática e um professor a orientar a nossa teoria.  
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