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Resumo 

 

O presente relatório de estágio surge no âmbito do Estágio Profissional inserido 

no 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário. 

Esta é uma fase de extrema exigência para o professor inexperiente, pois é aqui 

que este se confronta, pela primeira vez, com a realidade. O documento 

expressa todo o caminho por mim percorrido ao longo do ano letivo 2018/2019, 

traduzindo toda a minha evolução desde o meu desenvolvimento pessoal ao 

profissional. A Escola Secundária de Rio Tinto foi a instituição que me acolheu. 

Esta jornada foi acompanhada pelo Núcleo de Estágio, constituído por mais três 

Estudantes-Estagiários, pelo professor cooperante da escola e pela professora 

orientadora da faculdade. O presente relatório está dividido em seis capítulos. O 

primeiro é a “Introdução”, o segundo capítulo é de caracter mais pessoal onde 

explico o porquê de ser apaixonado pelo desporto e as minhas expectativas para 

este ano de estágio, tendo como título “Eu e o Desporto”, o terceiro capítulo é 

relativo ao “Espaço de Formação”, neste falarei do contexto no qual estive 

inserido bem como a importância de trabalhar em comunidade prática, assim 

como o meu envolvimento com toda a comunidade escolar, em especial com as 

minhas turmas.  A “Realização da Prática Profissional- Ser Professor” surge no 

quarto capítulo, no qual abordarei toda a preparação prévia para bem ensinar. É 

também aqui que retrato todas as dificuldades e estratégias encontradas ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem. Nesta parte encontra-se também o 

meu projeto de investigação-ação, que teve como objetivo analisar a qualidade 

dos feedbacks transmitidos na aula de Educação Física. No capítulo cinco são 

mencionadas todas as atividades realizadas fora da aula bem como durante as 

mesmas. Por último apresentarei aquelas que são as minhas “Perspetivas de 

Futuro”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM; FEEDBACK. 
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Abstract 

 

The aim of the following report is to complement a professional internship 

completed 2nd cycle in Physical Education Teaching in Primary and Secondary 

Education. For an inexperienced teacher, this time period is very crucial and 

demanding, as it is the first time reality is truly faced. In this presented document 

represents my experience during the 2018/19 academic year, showing all of my 

growth, evolution and progress, both at personal and professional levels. The 

Escola Secundária de Rio Tinto is an institution that opened its doors and happily 

welcomed me. This journey was followed and supported by Training group, made 

up of three more student-interns, the cooperating teacher from the school and by 

the coordinating professor from the university.  

This report is divided in six chapters: i) introduction; ii) personal reasons as to 

why I am passionate about sports and my expectations for the internship, 

therefore the name being “Sports & I”; iii) “Training Space” is in regards to the 

context in which I was inserted in, as well as the importance of working in a 

practical community and being involved in the school community, especially 

through my classes; iv) “Realization of Professional Practice – Being a Teacher” 

is the fourth chapter that exposes all of the work done in preparation for good 

teaching. It is also where I disclose all of the difficulties and newfound strategies 

throughout my process of learning while teaching. Here, my investigation project 

can be found, along with its explained objective of analyzing the quality of 

feedbacks provided during the class of Physical Education. Finally, in chapter V 

is the mentioning of all activities excuted inside and outside classes. In 

conclusion, I present my “Expectations for the Future.” 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHING-LEARNING PROCESS; FEEDBACK. 
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1. Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio (RE) é um documento elaborado no 

âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional (EP) presente no 2º ciclo de 

estudos conducente a grau de mestre em ensino da Educação Física (EF) nos 

Eninos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). Ao longo deste documento pretendo expressar, todo o meu processo 

de formação e relatar na primeira pessoa, as experiências e aprendizagens que 

vivi durante a Prática de Ensino Supervisionada (PES). 

O EP revelou-se o ponto chave da minha formação, ao longo deste ano 

tive a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante 

o percurso académico. É no EP que o professor iniciante faz a transição da teoria 

para a prática, iniciando assim um confronto que não é tarefa fácil, existindo 

muitas vezes um “choque com a realidade”. Batista e Queirós (2013, p. 33) 

afirmam que “a prática de ensino oferece aos futuros professores a oportunidade 

de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as 

suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, que 

comprometem o sentir, pensar e o agir daquela comunidade específica”. Assim 

sendo, a escola é o local onde o EE tem de resolver inúmeras situações 

inesperadas que o preparam para atuar em diversos contextos.  

O estágio foi realizado na Escola Secundaria de Rio Tinto (ESRT) durante 

o ano letivo de 2018/2019, com um núcleo de estágio (NE) formado por quatro 

EEs, pelo professor cooperante (PC) e pela professora orientadora (PO). 

Durante o presente ano letivo fiquei responsável por uma turma residente de 

8ºano e por uma turma partilhada de 6º ano. 

Este relatório está dividido em seis capítulos: 1º “Introdução”, onde 

pretendo contextualizar o RE e o trabalho desenvolvido ao longo deste ano; 2º- 

“Eu e o Desporto”, neste faço um enquadramento pessoal, onde descrevo todas 

as minhas vivências e experiências que me levaram a ser apaixonado pelo 

desporto e a optar pela área de educação física, analiso também neste capítulo 

o confronto entre as expetativas iniciais e a realidade da prática do EE; 3º “ 

Espaço de Formação”, estando presente o enquadramento legal, institucional e 
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funcional do EP, o papel da escola nos dias de hoje, caracterização da EC, a 

importância do núcleo de estágio e a relação com as minhas turmas e com o 

grupo de EF; 4º “ Realização da prática profissional- Ser Professor”, aqui são 

relatadas as experiências vivenciadas ao longo do EP, de acordo com os três 

níveis de planeamento (Planeamento anual , Unidade didáticas (UDs) e Planos 

de aula). Aborda de igual forma todos os modelos de ensino utlizados durante 

as aulas, todas as estratégias adotadas na intervenção pedagógica do professor 

(relação com os alunos, criação de um ambiente favorável para o bom 

funcionamento das aulas de EF e a criação de Rotinas) e descrevo todos os 

métodos de avaliação e o procedimento para aplicar cada um destes. O meu 

estudo de investigação-ação “Análise e melhoria dos Feedbacks transmitidos 

pelo Estudante-Estagiário nas aulas das Unidades de Ensino de Basquetebol” 

encontra-se também neste capítulo e teve como objetivo melhorar a qualidade 

de transmissão dos feedbacks pelo PE nas aulas de EF; 5º- “Fora do Pavilhão”, 

este capítulo evidencia todas as atividades e experiências que participei ao longo 

deste ano de estágio, tais como o desporto escolar, dia europeu da atividade 

física, torneio de badminton, peddy paper e o corta mato. Por último apresento o 

6º capítulo “Fim de um ciclo / Perspetivas de Futuro”. Este fala sobre a minha 

prestação ao longo e durante todo o ano e sobre as minhas ambições e objetivos 

o que ainda espero alcançar num futuro próximo. 
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2. Eu e o Desporto 
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2.1 Eu e a minha vida ao lado do desporto. 

 

A pessoa que sou hoje resulta de todas as experiências que vivi no 

passado. E, por isso, importa analisar as vivências que influenciaram as minhas 

escolhas e as opções que tomei durante todo o meu percurso.  

O que me levou ao entusiasmo pelo Desporto e a minha vida ao lado do 

mesmo será abordado neste capítulo.  

Nasci e cresci numa cidade pequena, Peso da Régua. Tive uma infância 

feliz e saudável, onde a rua foi o grande palco de todas as brincadeiras e jogos 

com os meus amigos. Recordo-me com saudade de todos os torneios de sábado 

à tarde realizados no jardim da biblioteca municipal. “Brincar é das atividades 

mais enriquecedoras da vida de um indivíduo. Não restam dúvidas de que as 

crianças têm o melhor emprego do Mundo (Esteves, 2010, p. 38)”, pois foi a 

brincar na rua que passei grande parte da minha infância, e sem dúvida que 

todas estas experiências foram grandes influenciadores do percurso que escolhi 

em termos académicos. Foi assim que adquiri o gosto pelo desporto e desenvolvi 

características como a liderança, a autonomia e a comunicação. As crianças ao 

brincar realizam diversas habilidades físicas que levam ao desenvolvimento da 

coordenação motora, utilizam “o seu corpo e os seus sentidos para se expressar 

e conhecer o mundo, usa a imaginação, coopera, torna-se um ser socializado, 

enfrenta conflitos, torna-se criativo, compreende sentimentos e aprende a lidar 

com as pessoas e com objetos (Kishimoto, 2013, p. 9-10)”. Hoje sei que estas 

particularidades são fundamentais para um professor e foram uma enorme 

vantagem para este ano de estágio.  

O meu percurso desportivo começou bem cedo. Iniciei por praticar 

natação quando tinha seis anos, durante dois anos. Aos oito anos decidi começar 

a jogar futebol e abdiquei assim da natação. No entanto, a minha grande paixão 

surge aos 17 anos de idade quando experienciei a modalidade de Futsal. Fui 

federado e treinador das camadas jovens até 2017, contudo devido ao EP e à 

minha entrada no mundo do trabalho tive de abdicar do Futsal, contudo espero 

regressar o quanto antes. Foi neste desporto que fortaleci o meu espírito de 

equipa e adquiri vários valores, dos quais destaco o respeito, a união, a 
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cooperação e a superação pessoal.  

Relativamente à minha formação, frequentei o curso Cientifico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária Dr. João de Araújo 

Correia, situada em Peso da Régua. Lembro-me das inúmeras conversas com o 

meu professor de EF do secundário, sobre a profissão e o que teria de fazer para 

conseguir alcançar esse patamar.  

Dado por terminado este patamar escolar, e sendo esta a área que 

sempre sonhei seguir, candidatei-me ao ensino superior no ano de 2013 ao curso 

de Desporto. Iniciei então esta nova fase no Instituto Politécnico de Bragança, 

acabando por pedir transferência para a UTAD no segundo ano. Licenciei-me 

então na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Este ciclo de estudos 

proporcionou-me não só uma grande vivência desportiva, como também um 

grande leque de experiências motoras e de conhecimentos desportivos.  

Candidatei-me ao segundo ciclo de estudos, continuando assim a minha 

viagem académica na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), no mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. Entrei para a única faculdade que escolhi, uma vez que considero 

esta a melhor faculdade de Desporto a nível nacional, apresentando-se uma 

grande referência mundial a nível do desporto, pois este era e é o único curso 

que me habilita para a profissão que sempre desejei seguir, ser professor de 

Educação Física. 

Realizar o EP foi sem dúvida o ponto mais alto da minha formação. Foi 

também o princípio de um sonho que ainda agora começou. 

 

 

2.2 Expetativa vs Realidade  

 

As minhas expetativas iniciais para o longo e árduo percurso do Estágio 

na Escola Secundária de Rio Tinto começaram pelas inúmeras dúvidas, medos 

e obstáculos que tive de ultrapassar. Esta foi uma nova etapa da minha vida e 

sendo que as novas etapas são sempre temíveis, no início desta jornada 

questionei-me se estaria preparado para ser professor, se “nasci” para o ser e 
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se possuo conhecimento adequado para ensinar os meus alunos de modo a que 

estes evoluam. Embora no início me sentisse bastante ansioso por esta nova 

fase da minha vida, existiu também muita motivação e um enorme prazer de 

estar a realizar esta jornada. Sei que durante este ano, adquiri experiência em 

relação ao processo de ensino-aprendizagem, superei todos os obstáculos que 

encontrei, melhorei com os próprios erros, e sobretudo, aprendi através dos 

ensinamentos por parte da Professora Orientadora, Doutora Paula Queirós, do 

Professor Cooperante, Doutor Fernando Cardoso, dos colegas do Núcleo, os 

quais certamente, me ajudaram a evoluir enquanto pessoa e profissional na área 

da Educação Física. De acordo com Keay (2007) é nos contextos de ensino 

reais, em contacto diário com professores experientes, que os futuros 

professores apreendem a generalidade dos elementos que perfazem a atividade 

do professor. Apoiando a mesma ideia (Jones e Straker, 2007). (cit. Por Batista 

e Queirós, 2013, p.33) dizem que “as aprendizagens profissionais são adquiridas 

de forma mais eficaz quando situadas no ambiente profissional e em colaboração 

com profissionais experientes.”  

O Estágio Profissional exigiu muito trabalho, muito estudo, muito esforço 

e empenho da minha parte, contudo, a importância deste ano é inquestionável 

para o seguimento desta profissão. Cada dia que passa tenho mais certezas de 

que escolhi o caminho certo para a minha vida profissional, é inevitável não 

admirar o misto de sensações que senti antes de cada aula, a frustração no final 

de uma sessão quando esta, na nossa perspetiva, não correspondeu aos nossos 

padrões desejados, ou a alegria e satisfação quando acontece o oposto. É neste 

sentido que a vontade de aprender, de inovar, de melhorar e superar todas as 

minhas dificuldades constituem os objetivos que perspetivei para o meu estágio 

e são eles que me conduziram nesta aventura que me tornou professor. 
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3.1 Estágio Profissional 

  

O EP é regulado pelos princípios presentes na legislação em vigor, ou 

seja, Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de março e nº 43/2007 de 22 de fevereiro, 

que têm como princípios a aquisição da habilitação profissional para a docência 

e ara o grau mestres. Neste processo estão integrados duas componentes: A 

prática de ensino supervisionada (PES) que é o estágio na escola e o Relatório 

de estágio (RE) onde descrevo todas a vivências e experiências como professor 

de EF ao longo deste ano. De acordo com o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro (p. 1321) a prática pedagógica supervisionada é “um momento 

privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem na mobilização de 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, produzindo em contexto 

real, práticas profissionais adequadas a situações concretas na sala de aula, na 

escola e na articulação desta com a comunidade”. 

A PES acontece numa escola cooperante que é escolhida pelo PE. Existe 

em cada EC um professor de EF experiente, denominado de professor 

cooperante, com a função de orientar e guiar o grupo de quatro elementos que 

forma o NE. Os EE ficam responsáveis pelas turmas do PC para assim realizar 

a prática. O NE é orientado pelo professor orientador da faculdade, que em 

permanente contato com o PC, supervisiona a prática de ensino e a elaboração 

do RE dos EE’s. 

Defino o EP como um novo desafio e uma nova etapa na minha vida. O 

passar da teoria para a prática através da aplicação dos conhecimentos 

adquiridos nos últimos quatro anos. Porém, até agora, a aquisição de 

conhecimentos tem sido constante, estando permanentemente em atualização 

e evolução, pois é no EP que o EE se começa a transformar em professor. 

Contudo a passagem de aluno a professor é um processo complexo e 

exigente, gerando muitas vezes um “choque com a realidade” onde nós, os 

professores estagiários, nos confrontamos com as exigências da profissão e com 

a responsabilidade de dar resposta aos objetivos que esta necessita.  

Alonso e Roldão (2005, p.36) afirmam que: “(…) é no terreno que o 

professor tem a oportunidade única, e de grande utilidade para a sua formação, 
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de se confrontar com o real, de refletir sobre essa realidade, de comunicar 

experiências e, sobretudo saber que a aprendizagem de um professor nunca 

termina.” 

Uma das grandes vantagens do estágio é como já referi anteriormente o 

facto da prática deste ser supervisionada. Alarcão e Tavares (1987, p.197) 

afirmam que “a supervisão como o processo em que um professor, em princípio 

mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a 

professor no seu desenvolvimento humano e profissional.”  

Em suma, para além de tudo o que mencionei acerca do estágio, 

considero que o objetivo primário do estágio profissional é criar profissionais 

competentes, capazes de refletir acerca da sua prática, de procurar novos 

saberes e estratégias, sempre na busca de se tornar melhores profissionais. De 

acordo com Alonso e Roldão (2005, p.29), “durante esta formação adquire-se 

conhecimentos basilares para podermos desempenhar corretamente a 

docência, mas tomamos também conhecimentos de quais as características 

mais importantes para vir a ser um professor de qualidade”. 

 

 

3.2 Papel da Escola 

 

A escola como instituição tem como pressuposto básico a formação dos 

cidadãos na sua globalidade. Esta não se limita apenas à transmissão do saber, 

mas também contribui para a formação pessoal, intelectual, cultural, física e 

social dos estudantes, uma vez que oferece um conjunto de atitudes e valores 

que levam os alunos a ter uma visão critica e democrática para com a sociedade 

preparando-os assim para o futuro.  

Esta deve ter em atenção as dificuldades de cada jovem, para que todos 

os alunos tenham a mesma oportunidade de aprendizagem, de acordo com 

Nóvoa (2009, p. 21) “a escola deve instruir e educar, alargando a sua influência 

à totalidade do ser em formação.”  A comunicação e a cooperação entre todos 

os membros da comunidade escolar são aspetos fundamentais para a partilha 

de conhecimento e para o sucesso no processo educativo. Para Nóvoa, (1995, 
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p 35) “A escola tem de ser encarada como uma comunidade educativa, 

permitindo mobilizar o conjunto dos atores sociais e dos grupos profissionais em 

torno de um projeto comum. Para tal é preciso realizar um esforço de 

demarcação dos espaços próprios de ação, pois na classificação destes limites 

se pode alicerçar uma colaboração efetiva.” 

Importa também refletir sobre o papel da educação física, pois é nesta 

disciplina que os alunos aprendem a cumprir regras, aprendem a trabalhar em 

equipa, cooperam, aprendem a saber ganhar e a saber perder, a superarem-se 

a si próprios e muitos outros valores, indispensáveis para o desenvolvimento do 

aluno enquanto “pessoa”. A EF atua também contra a luta da obesidade infantil, 

contribuindo assim para a criação de hábitos de vida saudáveis e motivando os 

alunos para a prática de exercício regular fora da escola. Segundo Bento (2013, 

p. 82) “O desporto é um palco onde entra em cena a representação do corpo, 

das suas possibilidades e limites, do diálogo e relação com a nossa natureza 

interior e exterior, com a vida e o mundo. Quer se diga de crianças e jovens, de 

adultos e idosos, de carentes e deficientes, de rendimento ou recreação, o 

desporto é em todos os casos instrumento de concretização de uma filosofia do 

corpo e da vida. Constitui uma esperança para a necessidade de viver”. 

 

 

3.3 Escola Secundária de Rio Tinto – A Minha Segunda 

Casa 

 

O início da minha jornada enquanto professor, embora que estagiário, 

iniciou-se na Escola Secundária de Rio Tinto. Esta faz parte do Agrupamento de 

Escolas de Rio Tinto, situada na cidade de Rio Tinto, concelho de Gondomar. 

No dia 4 de setembro de 2018 entrei na escola secundária assumindo um 

papel que era novo para mim, o papel de professor. Confesso que me encontrava 

bastante nervoso, mas com enorme vontade de começar. 

 

“4 de setembro de 2018 foi o primeiro dia que entrei na Escola secundária 

de Rio Tinto, este dia refletiu-se num dia de ansiedade, nervosismo e muita 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_(Gondomar)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gondomar
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curiosidade para ficar a saber como seria e como funcionaria esta escola que iria 

ser a minha segunda casa para este ano letivo.” 

Diário de Bordo. 4 de setembro de 2018 

  

Neste mesmo dia visitámos a escola e analisámos os espaços que iriamos 

ter para lecionar as nossas aulas. Fiquei bastante agradado com as condições 

que esta oferecia. Recordo-me bem da sensação que senti ao conhecer os 

professores e os funcionários, todos eles me trataram como colega ou professor 

o que me deixou bastante orgulhoso. 

 

“Começamos o dia com a visita guiada do PC pelos vários espaços da 

escola, vimos os diversos sítios para as aulas de educação física, as suas 

condições e o material que tínhamos disponível. Ao longo da visita íamos 

conhecendo professores da escola e os funcionários que fazem parte da 

mesma.” 

Diário de Bordo. 4 de setembro de 2018 

 

A Escola Secundária de Rio Tinto abriu portas no ano 1982, sendo que 

nos primeiros 10 anos estava situada num edifício arrendado. Entre 1992 e 1993, 

de modo a alargar o leque de ofertas aos alunos foi construído um edifício de 

raiz. Primeiramente a ESRT apenas oferecia o 3º ciclo e ensino noturno, após a 

melhoria das instalações esta abriu portas ao ensino secundário e mais tarde ao 

ensino profissional. Ao fim de 18 anos, a escola sofreu uma alteração profunda 

nas instalações e equipamentos, melhorando assim a qualidade das práticas 

pedagógicas. 

O agrupamento de escolas de Rio Tinto (AERT3) foi criado em 2012 e 

reúne um total de nove estabelecimentos de ensino, com níveis de ensino desde 

o pré-escolar ao secundário, sendo eles: a Escola Secundária Rio Tinto, Escola 

Básica 2,3 Frei Manuel de Santa Inês, Centro Escolar Baguim do Monte, Escola 

Básica Seixo, Escola Básica Vale de Ferreiro, Jardim de Infância de Baguim do 

Monte, Jardim de Infância do Baixinho, Jardim de Infância do Castro e Jardim de 

Infância Entre-Cancelas. 
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O ensino básico e secundário, regular e profissional, é frequentado por 

uma população estudantil heterogénea. A escola recebe alunos de diferentes 

partes do país e até do mundo. Esta diversidade transforma-a num espaço 

multicultural, permitindo a toda a comunidade educativa o contacto com 

diferentes realidades e promovendo o espírito de escola inclusiva. 

Este estabelecimento apresenta boas condições de ensino, possuindo 

várias áreas de lazer assim como espaços talhados para a prática desportiva. 

Em relação às instalações destinadas para a prática desportiva, a escola, tem 

no seu reportório sete espaços que são geridos segundo um sistema rotativo. 

Temos o ginásio que é dividido em três espaços para a prática (G1, G2 e G3). O 

Pavilhão novo com dois espaços (G4 e G5), sendo um deles uma sala de 

ginástica. No exterior, temos os espaços G6 e G7.  Ao longo deste ano nada me 

faltou, para além de existir uma boa organização para a ocupação destes 

espaços, todos eles tinham bastante material para as diferentes modalidades. A 

ocupação dos espaços era consultada através do roulement. Em todas as aulas 

lecionadas ao longo do ano tive sempre um espaço para mim, permitindo-me 

assim boas condições para a prática. 

 

 

3.3.1 Projeto Educativo de Escolas – AERT3 

 

Segundo o agrupamento escolas Rio Tinto, o projeto educativo de escolas 

é “o documento estruturado da ação e funcionamento do Agrupamento de 

Escolas de Rio Tinto Nº3 e explicita princípios, valores e metas, segundo os 

quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa. É um projeto 

dinâmico e flexível que resulta da tensão entre o estabelecido, o habitual e o 

intencional e que, assumindo-se como processo, deve criar mecanismos de 

autorregulação no sentido de permitir uma constante avaliação do projeto e do 

próprio agrupamento.” (Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3 [ART3], 2013, 

p. 3) Este define uma identidade e atua como principal motor do agrupamento. 

A partir daqui surgem outros planos de interseção como o Plano Anual de 

Atividades, Projeto Curricular de Agrupamento, Regulamento Interno, Planos de 
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Trabalho das Turmas, Plano de Formação e Autoavaliação. Todos estes 

documentos atuaram em prol da qualidade de aprendizagem desejada, com o 

apoio e participação de toda a comunidade do agrupamento. 

Depois de analisar o PEE do AERT3 ficamos a conhecer as quatro 

dimensões organizativas principais. A qualidade de ensino em busca do sucesso 

educativo e do exercício pleno de cidadania, articulação do currículo com o 

contexto social, cultural e económico na qual está inserido, promover uma boa 

relação interna e externa do agrupamento com os membros da comunidade e a 

promoção da igualdade no sucesso educativo.  

É notório que a principal missão deste agrupamento passa por ser o 

suporte de uma educação que se vai desenvolvendo ao longo da vida. Visa 

também através da formação das crianças e jovens desenvolver e qualificar os 

seus alunos, levando a que estes prossigam os estudos ou então que se 

consigam integrar com mais facilidade no mundo do trabalho, mundo este que 

exige de todos elevada responsabilidade. 

Para cumprir a sua principal missão o AERT3 apoia algumas normas pela 

qual se rege, das quais destaco o envolvimento de todos no processo educativo, 

criar estratégias para a construção e práticas profissionais de qualidade no 

sentido de garantir uma melhoria das aprendizagens e aumentar a autonomia e 

dinâmica do agrupamento em todos os seus planos. 

 

 

3.4 Núcleo de Estágio – Trabalhar junto, aprender junto 

 

O núcleo de estágio é constituído pelos estudantes estagiários, pelo 

professor cooperante e pela professora orientadora da faculdade. Este deve 

funcionar como uma comunidade de prática, que segundo (Wenger et al., 2002) 

pode ser esclarecido como um grupo de pessoas que se reúnem periodicamente,  

partilhando uma preocupação, um conjunto de problemas ou o interesse por algo 

comum e que aprofundam o seu conhecimento e experiência nessa área 

interagindo de forma contínua.  
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O grupo de estágio era constituído por mim e por mais três estudantes 

estagiários. Dois dos meus colegas já eram meus conhecidos do 1º ano de 

mestrado, por isso, sabia de antemão que estes eram empenhados e 

trabalhadores. Durante este ano passamos os dias em ajuda constante. Tiramos 

dúvidas uns com os outros, refletimos sobre as aulas e sobre o estágio. Sem 

dúvida que a cooperação com os meus colegas foi muito gratificante, pois 

através desta união conseguimos ultrapassar todos os desafios.  

 Não conhecia o terceiro elemento, porém apercebi-me que a sua postura 

era mais descontraída e despreocupada. Desde a primeira semana do estágio 

teve dificuldade em adaptar-se ao grupo e trabalhar em equipa. Existiu a 

preocupação do NE em fazer com que este elemento alterasse a sua atitude, de 

modo a alterar a sua maneira de estar e assim trabalhar em grupo e não 

isoladamente. Apesar disto, nós (grupo de estágio), tornámo-nos uma família, 

criámos um ambiente positivo, conseguindo ultrapassar todas as dificuldades, 

crescer uns com os outros, tornando-nos melhores profissionais. Felizmente, 

desde cedo percebi que “o agir profissional do professor não pode ser, na 

atualidade, realizado apenas em situação de isolamento. A complexidade dos 

problemas exige trabalho em equipa decorrente da assunção de projetos 

comuns” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 132). 

O PC foi para mim a pessoa mais importante, neste que acho ter sido o 

ano mais marcante e de maior aprendizagem durante toda a minha formação. 

Foi sempre uma pessoa muito competente, responsável, exigente e organizada. 

O facto de dedicar muito do seu tempo para nos ajudar e guiar, aliado à sua 

experiência incondicional, tornou-se uma peça fundamental neste ano de 

estágio. Um dos pontos frisados logo de início, foi o trabalho de equipa. Para 

este a cooperação entres os EE’s é muito importante para o crescimento 

individual e do grupo.  

 

“A minha evolução na modalidade referida anteriormente deve-se em 

grande parte ao professor cooperante. Durante toda a modalidade este esteve 

sempre presente desenvolvendo um papel fundamental para o meu crescimento. 

Foram inúmeras as vezes que me esclareceu algumas dúvidas e me aconselhou 
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determinadas estratégias para ajudar os alunos a evoluir. Hoje afirmo com toda 

a certeza que o papel do PC é de extrema importância para os professores 

estagiários.” 

RA, nº50 de Ginástica de Solo 

 

Quanto à professora orientadora, fiquei extremamente feliz quando soube 

que seria a responsável pela minha orientação do estágio. No primeiro ano de 

mestrado tive a sorte de ter uma unidade curricular que a professora lecionava. 

Fiquei com a sensação de que a competência, responsabilidade, excelência e 

amizade eram as suas principais características. 

 Na minha opinião, consegui criar uma ótima ligação com o professor 

cooperante e com a professora orientadora, não só por estarem sempre prontos 

para me ajudar a ultrapassar todas as minhas dificuldades e me guiar ao longo 

do EP, mas também por toda a transmissão de conhecimentos e valores que me 

fizeram crescer pessoalmente e profissionalmente neste ano tão importante, 

tendo assim estes um papel fundamental na minha formação. Segundo Rolim 

(2013, p. 59) a relação dos PO e do PC com o EE, “passa a ser um 

relacionamento de cooperação, de colaboração, de facilitador, de mediador, em 

que o estagiário tem oportunidade de apresentar as suas conceções, defender 

os seus pontos de vista e as suas crenças, refletir e justificar as suas opções, 

apresentar e ensaiar as sua soluções e, por último, avaliar e confirmar o êxito ou 

“inêxito” das suas propostas e realizações. Que ambos são profissionais que 

estão ali apenas e só para ajudar” 

 

 

3.5 A Minha Turma – Os Meus Alunos!  

 

“De facto, é manifesto que os alunos são o centro do seu investimento enquanto 

professores iniciantes. É com eles e para eles que investem. São eles que dão 

significado – verdadeiro – à sua ação” (Batista, 2014, p. 35) 
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Antes de começar o ano letivo, soube que a minha caminhada ia ser 

efetuada com uma turma do 8º ano, constituída por vinte e sete alunos, treze do 

sexo masculino e catorze do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 

treze e quatorze anos.  

 

“Quando soube que ia ficar a meu cuidado uma turma de 8ºano senti um 

misto de emoções. Por um lado, preferia ter ficado com uma turma de 11º ano, 

uma vez que geralmente estes são mais autónomos e os feedbacks dos 

professores sobres estas turmas eram bastante favoráveis. Por outro lado, ficar 

com o 8 ano também tem as suas vantagens, apesar de esta ser uma turma que 

exija maior controlo da parte do professor, obrigando-o a andar “com um pau na 

mão”, esta é também uma turma muito trabalhadora e com um nível muito bom 

no que diz respeito ao aspeto motor, e sendo este um ano repleto de 

aprendizagens este será certamente muito desafiante para mim.” 

Diário de bordo, 11 de setembro de 2018 

 

 Durante as conversas que antecederam o início do ano letivo, o PC 

realizou uma descrição da turma, referindo que eram bons alunos, quer a nível 

motor que a nível de disciplina. Transmitiu também que os alunos exigirão da 

minha parte maior controlo no início, contudo, ao nível do desempenho nas aulas 

e na aprendizagem, estes têm poucas dificuldades e não evidenciam qualquer 

problema em cooperar com os colegas. O facto de o PC ter sido sempre o 

professor desta turma e sendo bastante experiente, exigiu de mim uma 

responsabilidade acrescida, obrigando-me a estar muito bem preparado para 

conseguir cativar e ensinar os alunos. É natural que para a turma exista uma 

grande diferença entre um professor experiente e um professor estagiário, 

contudo nesta fase tentei arranjar estratégias para que essa discrepância fosse 

atenuada.  

 Na primeira aula com a turma senti-me bastante nervoso e nesta fase 

questionei-me muitas vezes se estaria preparado para ser professor. Entrei 

naquela sala com a intenção de conseguir uma boa proximidade com a turma. 

Logo aqui pretendi que percebessem que podia ser criada uma relação de 
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amizade aliada ao respeito e empenho necessário para o bom funcionamento 

das aulas. A partir desse momento todas as incertezas e inseguranças foram 

atenuadas e percebi que ia ser capaz de ensinar e aprender com meus alunos. 

Acabei, felizmente, por conseguir promover desde cedo um clima de aula 

favorável e motivador. 

 

“Relembrando um pouco a primeira aula, a ansiedade e o “medo” foram 

dois sentimentos bastante presentes no momento em que me assumi como 

professor. No entanto, na aula de hoje, a minha atitude foi totalmente oposta. 

Estava mais descontraído, mais confiante de mim mesmo e sabia que se alguma 

coisa corresse mal, eu iria conseguir dar a volta. Este misto de sentimentos que 

experimentei nas duas aulas que lecionei, deixa-me feliz, pois noto que consegui 

ultrapassar este obstáculo que me ajudará na minha tarefa enquanto professor.” 

Diário de bordo, 20 de setembro de 2018 

 

Com o preenchimento das fichas individuais do aluno, consegui retirar 

informações relevantes e ficar a conhecer cada um dos elementos da turma. Na 

FIA foram colocadas questões sobre: a saúde, a pratica regular de exercício 

físico e sobre a educação física. Através desta, fiquei a conhecer quais as 

modalidades que os alunos mais gostam, que curiosamente eram as que os 

alunos tinham menos dificuldades e quais as características que apreciam num 

professor. Todas estas informações foram importantes não só porque fiquei a 

conhecer o envolvimento que estes têm com o desporto e com a disciplina, mas 

mais importante que isso, ajudou-me a conhecer melhor a realidade da turma e 

de cada aluno da mesma. 

Sendo esta uma turma muito unida, a cooperação e a entre ajuda 

estiveram presentes em todas as aulas. Em todas as modalidades que 

abordámos consegui promover uma constante entreajuda, levando a que 

tivessem o melhor desempenho possível. Como já referi anteriormente, e apesar 

de ter conseguido desde cedo criar uma boa relação com a turma, tive de 

formular estratégias para a conseguir controlar e criar hábitos/rotinas para que 
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estes se fossem habituando. Recordo-me que, na primeira vez que chamei toda 

a turma ao centro do campo tive dificuldade para que todos me ouvissem e logo 

a partir desse momento ficou combinado que teriam de se sentar à minha frente.  

 Importa perceber que ao longo deste ano letivo cresci enquanto pessoa e 

melhorei enquanto professor. Toda a minha dedicação e empenho fizeram com 

que os meus alunos crescessem comigo, melhorassem o seu desempenho e 

desenvolvessem o gosto pela educação física. Uma das minhas principais 

características enquanto professor passa pela afetividade e motivação. Fico 

extremamente feliz com o sucesso dos alunos, festejando tanto ou mais que eles 

quando se superam em algum momento da aula.  

 Quanto à turma partilhada fiquei responsável pelo 6º ano da Escola Frei 

Manuel de Santa Inês. Desde início fomos alertados que era uma turma bastante 

numerosa e irrequieta. Contudo nesta não me encontrava receoso com o que 

podia encontrar, para além de estar habituado a lidar com crianças mais 

pequenas, estava com o meu colega de estágio e juntos sabíamos que 

conseguíamos controlar bem a turma. O trabalho realizado, acabou por correr 

muito bem e o comportamento esteve dentro do normal, causando-nos alguma 

surpresa.  

 Todo o processo de organização das aulas foi realizado em pares. O 

planeamento, a aula em si e os relatórios das mesmas foram mais um bom 

exemplo da relação entre os colegas de estágio, permitindo que todos 

aprendêssemos e melhorássemos enquanto professores. No que diz respeito ao 

planeamento das aulas, era realizado uma semana antes, dado que os relatórios 

eram realizados imediatamente após a mesma. Ao longo da aula a explicação 

dos exercícios era feita de forma alternada. Achámos por bem fazê-lo desta 

forma, pois assim, os alunos percebiam que os dois professores estavam em pé 

de igualdade e tinham de ser respeitados da mesma maneira. Este método de 

trabalho verificou-se bastante vantajoso para nós. Conseguimos superar as 

dificuldades com um ótimo trabalho de equipa, aprendendo assim uns com os 

outros. 

 O trabalho com esta turma foi muito diferente do que estava habituado 

com a minha turma residente. Como a média de idades era mais baixa, foi mais 
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difícil cativar a atenção de todos e a forma como falava com eles tinha de ser 

adequada para que percebessem o que tinham de fazer. No entanto revelou-se 

uma turma bem educada, afetuosa e sempre empenhada ao longo de todas as 

aulas.  

Esta foi sem dúvida uma experiência muito positiva para nos PE. Ao longo 

das aulas foram inúmeras as vezes que tivemos dificuldades, mas, através do 

trabalho em equipa, conseguimos ultrapassá-las. Todas as vivências com a 

turma do 6º ano foram uma mais valia para este ano de formação.  

 

 

3.6 Grupo de Educação Física - Trabalho cooperativo e 

relação com os professores da escola. 

 

O primeiro contacto com a escola foi muito positivo. Ao longo do dia, 

fomos conhecendo alguns dos professores que faziam parte do corpo docente 

da ESRT3. Todos eles foram muto simpáticos, deram-me as boas vindas e 

mostraram-se disponíveis para me ajudar no que fosse preciso. Embora tudo 

estivesse a correr bem, e nunca me tenham feito sentir inferior, tive algumas 

dificuldades em saber como devia lidar com os professores da escola. Aconteceu 

por diversas vezes chamar de professor a um docente e ele mesmo dizer que 

não era meu professor, mas, sim meu colega de trabalho. Estas situações 

fizeram com que me sentisse mais integrado e com o passar do tempo já me 

encontrava confortável a conversar com os meus colegas de profissão.  

Mas, foi junto dos professores de educação física que me relacionei 

melhor, pois para além de partilharmos muitas vezes os mesmos espaços e, por 

isso os encontros aconteciam de forma mais frequente, também partilhávamos 

os mesmos gostos, essencialmente o gosto pelo desporto. Era, então, junto 

destes que tomava os pequenos almoços e lanches. Irei sempre relembrar todas 

as conversas e todos os ensinamentos que partilharam comigo.  Como é natural, 

existiram professores do grupo de EF com os quais me relacionei melhor, porém 

todos eles se mostraram muito flexíveis quando precisava de trocar de espaço 

ou quando precisava de tirar alguma dúvida.  
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Ao longo do ano foi bastante benéfico para mim, enquanto PE, aprender 

com os outros professores, contudo, sei que apesar de ainda ser um professor 

com pouca experiência também consegui deixar a minha marca e partilhar algum 

do meu conhecimento. Alguns professores chegaram a perguntar como 

planeava as minhas aulas, com o intuito de se manterem informados e 

atualizados.  

Os momentos de diversão e de partilha de conhecimento foram 

constantes, o que me deixa com a certeza de que a relação com os professores 

da escola contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 
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4. Prática profissional – Ser Professor 
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4.1 Preparação prévia para bem ensinar 

 

Até chegar a este momento, ao longo da minha formação fui formulando 

e criando ideias e conceções pelos quais acredito. O que aprendi ao longo do 

meu percurso enquanto aluno serviu de base para o trabalho que desenvolvi. 

Contudo, para passar da expectativa à realidade aquilo que aprendemos até 

aqui, não chega. E por isso, foi necessária uma preparação prévia para este ano 

de estágio. Mal tive conhecimento da escola que me iria acolher foi 

importantíssimo analisar e investigar as normas desta, pois o papel do professor 

não passa só por lecionar as aulas, este está presente em todas as tarefas de 

ensino. Para uma melhor preparação, analisei os principais documentos 

orientadores da ESRT, sendo eles: o Regulamento interno, o Projeto Educativo 

de Escola, o Projeto Curricular de Escola, o Regulamento Específico do grupo 

de Educação Física e os critérios de avaliação do grupo e Educação Física. 

Através destes documentos, construi um suporte para a minha conceção de 

ensino, todos eles ajudaram a traçar o meu caminho e a eliminar algumas 

dúvidas que me foram surgindo. Confesso, que não foi tarefa fácil analisar todos 

os documentos e que o recurso a estes ocorreu ao longo de todo o ano. Bento 

(2003, p.16) refere que “uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível 

mais elevado do seu planeamento e preparação”. 

A análise e o estudo sobre os documentos acima referidos ajudaram-me 

a organizar e a ajustar os objetivos para o processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, quando procedemos ao planeamento devemos ter em conta a 

característica da escola e da turma, o que vamos lecionar e os recursos 

materiais, humanos, temporais e espaciais que temos ao nosso alcance. Com 

isto, tive em atenção o referido nos programas e realizei os ajustes necessários 

para conseguir criar um ambiente mais propício para a aprendizagem dos 

alunos. O planeamento serve então como um orientador de todo o processo, 

contudo este não é fixo e pode ser sujeito a alterações. A realidade e o contexto 

em que estamos inseridos pode trazer muito imprevistos, o que nos leva a 

reformular muitos dos aspetos que foram analisados. Mas, isto não significa que 

o planeamento anterior esteja errado, significa que na realidade nem tudo 
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acontece como esperamos e que embora consigamos antecipar muitas 

ocorrências, ainda existem muitas que não as conseguimos prever. Bento (2003) 

afirma que o ensino é criado em dois momentos diferentes: primeiro na conceção 

e posteriormente na realidade”.  

Como referi anteriormente, é importante o professor saber qual é a sua 

conceção de ensino, para a disciplina que leciona e para os seus alunos. 

Segundo, Graça (2001, p. 110), “as conceções que os professores possuem 

acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham 

refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”. 

Percebemos logo que a conceção do professor influencia a formação dos alunos, 

pois todos os conhecimentos que este partilha advêm do que ele acredita. É de 

igual importância perceber como é vista a EF no contexto escolar que lhe 

pertence. Promover e criar o gosto pelo desporto, criar hábitos de vida saudável 

e a integração de todos na comunidade educativa são alguns dos objetivos da 

escola em que estive inserido. 

No início, tive bastantes dificuldades e algumas dúvidas, que me 

inquietaram bastante. Muitas vezes questionei-me se seria capaz de dar a volta 

por cima e cumprir as minhas tarefas. Apesar de ir conseguindo eliminar muitas 

destas dúvidas, algumas continuavam a aparecer. Será que vou conseguir criar 

exercícios para todas as modalidades? E quando estiver a lecionar as 

modalidades que tenho mais dificuldade? Quando, quais e como é que vou 

aplicar os modelos de ensino? Contudo, tentei sempre dar resposta a todas 

essas incertezas e arranjar soluções para todas as perguntas que me iam 

aparecendo. Felizmente, estas dificuldades foram suprimidas com o 

planeamento, que de acordo com Bento (2003), se divide em três: o plano anual, 

a unidade didática e o plano de aula. Estes relacionam-se entre si e promovem 

o aumento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  
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4.1.1 Planeamento Anual  

 

O Planeamento Anual (PA) é primeira fase de preparação de um 

professor, este é fundamental no processo de aprendizagem e também é uma 

tarefa pela qual os EE se têm de regulamentar. Bento (2003, p. 8) diz que este 

funcionada como “uma reflexão pormenorizada acerca da direção e do controlo 

do processo de ensino numa determinada disciplina”, e ainda o considera “um 

elo entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 

respetivas disciplinas, e sua realização prática” (Bento, 2003, p. 15). É no 

planeamento que se prepara todo o processo de ensino e aprendizagem com o 

objetivo de concretizar o programa de ensino adaptando-se ao contexto em que 

esta inserido. O plano anual deve ser realizado de forma criteriosa, podendo ser 

sujeito a alterações a qualquer altura.  

Na primeira semana de aulas na ESRT, o PC confrontou-nos com o PA  

de EF, que tinha sido elaborado pelo grupo de EF da escola com base no Plano 

Anual de Educação Física, estavam também enumerados os objetivos do 

Regulamento Interno, o seu projeto curricular e todas as instalações e materiais 

disponíveis .  Depois de ficar a conhecer o PA, tive de adaptar o número de 

aulas, as matérias de ensino e os espaços disponíveis para a prática da minha 

turma de 8º ano. A informação sobre o espaço da aula estava presente no 

roulement que de certa forma também acabou por condicionar a distribuição de 

algumas modalidades durante o período. Todas as semana existia uma 

rotatividade dos espaços para assim todos os professores passarem pelos 7 

espaços (G1, G2 e G3 (pavilhão principal) G4 (pavilhão novo) G5 (pavilhão 

ginástica) e G6 e G7 ( dois campos exteriores). Algumas modalidades foram 

lecionadas de forma intercalar, com isto quero dizer que o espaço onde íamos 

ter aula e que definia o planeamento. Aconteceu algumas vezes dar aulas no 

início da semana no pavilhão dos desportos coletivos e no final da semana ter 

de dar aulas no espaço dos deportos individuais.  

Ao longo do ano foram inúmeras as vezes que consultei e me guiei pelo 

planeamento anual, contudo este foi sofrendo algumas mudanças quando 

aparecia algum imprevisto, como: as condições climatéricas, condições 
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relacionadas com o material e como já referido no parágrafo anterior o espaço 

da aula. 

“Felizmente, realizei antecipadamente um plano para a aula no G6 e outro 

para aula no G5, desta forma, quando cheguei à escola e verifiquei que as 

condições do campo exterior para realizar a aula não eram as adequadas, fui 

rapidamente para o G5 e comecei a preparar a aula.” 

RA, nº21 de Futsal 

 

“A aula de hoje não foi fácil de lecionar, como estava a chover dividi o G2 

com outro professor, sendo este um espaço muito reduzido e a minha turma 

muito numerosa tive de resolver muitos problemas e adaptar a aula às condições 

que existiam. Confesso que foi bastante difícil para mim.” 

RA, nº12 de Voleibol 

 

Aconteceu por vezes, precisar de um espaço específico que estava a ser 

ocupado por outro professor, para lecionar as minhas aulas, nesse aspeto é 

importante salientar que os professores se mostraram sempre disponíveis a 

trocar os espaço de aula comigo.  

 Atuando de forma a ajudar a perceber o que vai acontecer ao longo do 

ano letivo, o PA informa também quais os conteúdos que devem ser abordados 

e o conhecimento que os alunos devem adquirir. As modalidades abordadas ao 

longo destes anos corresponderam às selecionadas pelo Programa Nacional de 

EF para o Ensino Básico (8ºano). Na tabela 1,2 e 3 podemos analisar as 

diferentes modalidades lecionadas durante este ano letivo. 
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Tabela 1 – Planeamento Anual 1º período 

 

 

 

 

Tabela 2 – Planeamento Anual  2º período 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Planeamento Anual  3º período 
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Basquetebol 16 tempos

Badminton 5 tempos

1
º 
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d

o
Voleibol 16 tempos

Futsal 16 tempos

Atletismo- Estafetas 7 tempos

2
º 

P
e
rí

o
d

o Andebol 16 tempos

Ginástica de Solo 13 tempos
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No entanto o planeamento anual sofreu algumas alterações. No primeiro 

período foram realizadas apenas 14 tempos de voleibol dos 16 tempos 

esperados. Isto aconteceu porque foram realizadas atividades curriculares no 

mesmo tempo que a hora da aula, contudo quando realizei a UD estava 

preparado para que estas condicionantes, o que levou a turma a atingir o 

sucesso pretendido. A UD de Futsal e de Atletismo- Estafetas cumpriram os 

tempos previstos no PA. Foi notório que o 8º ano tinha gosto especial pela 

modalidade de Futsal. No segundo período a UD Andebol prolongou-se até ao 

tempo 20 e a UD de Ginástica de Solo até ao tempo 17. Os conteúdos 

programados que estavam presentes na planificação anual foram todos 

abordados, mas como a turma estava a ter um desempenho muito bom, achei 

por bem tentar levar a turma mais além do suposto, acabando por evoluir ainda 

mais do que o esperado. O terceiro período contou com 16 tempos de 

Basquetebol e com 5 tempo de Badminton cumprindo na integra o que estava 

estabelecido no PA. Apesar de a turma ter atingido novamente um nível elevado 

nestas modalidades, a UD de Badminton foi muito curta para conseguir avançar 

mais do que se perspetivava. 

 Como a turma em questão tinha muita facilidade na aprendizagem e 

apresentaram sempre um nível elevado na sua performance tentei sempre 

formular objetivos que testassem as qualidades destes e assim fazer com que 

todos evoluíssem para outro patamar seguinte, criando-lhes boas oportunidades 

de aprendizagem e de sucesso.  

 Em suma, o PA ajudou-me a organizar melhor todo o trabalho ao longo 

deste ano letivo e teve um papel muito grande no meu desempenho como 

professor. Como já foi referido no início, o planeamento anual serve de suporte 

para os próximos planeamentos, planeamentos estes mais específicos e 

relacionados com as modalidades lecionadas.  
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4.1.2  Modelo Estrutura do conhecimento – MEC / Unidade 

Didática 

 

Logo depois do planeamento anual, torna-se necessário refletir sobre a 

estrutura das diferentes matérias que vamos ensinar. Nesta fase, surge a 

segunda fase de preparação do planeamento - Unidade Didática. É necessário 

definir os objetivos a atingir, tendo em conta o contexto e a turma em que 

estamos inseridos. Seguindo a mesma ideia, Vickers (1990), para estruturar todo 

o processo de ensino aprendizagem, é necessário conhecer o meio envolvente 

e a turma, dividir a modalidade em estruturas do conhecimento, decidir a 

sequência de cada matéria, ensinar aos alunos utilizando exercícios que 

cumpram uma ordem crescente nas progressões pedagógicas e, por último, 

definir os objetivos e a forma como os vamos avaliar.  

De acordo com Bento (2003, p. 76), é em “torno da UD que decorre a 

maior parte da atividade de planeamento e de docência do professor”. O mesmo 

autor afirma que a UD aparece após o planeamento das matérias a lecionar, 

orientando o docente na ação pedagógica, levando-o a cumprir os objetivos de 

cada conteúdo e ajudando-o a organizar as tarefas como professor e dos alunos. 

No entanto é importantíssimo conhecer os alunos para adaptar o ensino das 

diferentes matérias ao nível dos mesmos. A UD, surge então como uma fase 

mais específica do que o planeamento anual, aparecendo em cada modalidade. 

 Para construir as diferentes UD’s tive em consideração o MEC de Vickers 

(1990). Através deste o docente possui conhecimento específico da modalidade 

que pretende. O MEC é um modelo que permiti ao professor de educação física 

ensinar melhor e de forma mais eficaz os seus alunos, pois através deste não só 

realizamos uma planificação daquilo que vai ensinar ao longo de uma 

modalidade, mas também fazemos uma ponte entre a planificação e a prática 

pedagógica.   

 Os MEC foram elaborados em conjunto por mais dois colegas do NE. 

Como lecionávamos algumas modalidades em comum, ao longo deste ano letivo 

resolvemos trabalhar em equipa. Ao fazê-lo aprendemos uns com os outros e 

dessa forma superamos as nossas dúvidas e dificuldades. Apesar de o termos 
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feito em grupo, é importante referir que cada um de nós teve bastante cuidado 

em analisar e adaptar ao contexto do qual faz parte. 

 Este modelo abrange oito módulos introduzidos em três fases: análise 

(módulo 1, 2 e 3), decisões (módulo 4, 5, 6 e 7) e aplicação (módulo 8). Na 

primeira fase é onde ocorre uma análise mais específica da modalidade e do 

contexto onde estamos inseridos. No módulo 1, estão presentes as categorias 

transdisciplinares que dividem a matéria em quatro elementos: Habilidades 

Motoras, fisiologia de treino, cultura desportiva e conceitos psicossociais. Os 

recursos materiais, humanos e temporais da escola encontram-se no módulo 2, 

e por fim, o módulo 3, a FIA entregue aos alunos logo na primeira aula serve de 

base para a construção deste, pois através dele conseguimos fazer uma 

caracterização das turmas, e desta forma ficar a conhecer quem são os alunos, 

o que os motiva, o gosto pela modalidade e se existem problemas de saúde. A 

segunda fase (tomada de decisões), aborda a extensão e sequência dos 

conteúdos (módulo 4), surge a UD da modalidade que vamos ensinar, a 

justificação da mesma, os objetivos que foram traçados para cada área 

transdisciplinar (módulo 5), a forma como vai ser realizada a avaliação (módulo 

6) e por último, as progressões pedagógicas que vamos utilizar ao longo do 

ensino da modalidade, com o objetivo de cumprir tudo que foi planeado. A fase 

de aplicação (módulo 8) é onde é aplicado tudo que foi planeado em contexto 

real.  

 Realizar o MEC para as diferentes modalidades nem sempre teve a 

mesma dificuldade. No entanto acho que é normal acontecer pois não possuímos 

o mesmo conhecimento em todas. Mas, em todos eles a minha maior dificuldade 

foi realizar a UD. Esta é definida por ser um instrumento que serve de guia para 

o processo ensino aprendizagem, essencial para a organização dos conteúdos 

e distribuição dos mesmos pelas aulas.  

Embora planeadas as aulas, depois de alguns atos reflexivos fui fazendo 

algumas alterações sempre que achei necessário. Todas estas modificações 

tiveram o propósito de se enquadrarem com a necessidade da turma, para que 

desta forma conseguissem melhorar o seu domínio nos diferentes conteúdos e 

melhorar a sua performance. 
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“Embora já planificada, a Unidade Didática de Futsal está sujeita a 

modificações a qualquer altura, desde que haja necessidade para que tal 

aconteça.” 

Justificação da UD de Futsal 

 

As realizações de avaliações diagnósticas ajudaram bastante na 

realização da UD, desta forma consegui perceber quais eram os conteúdos mais 

adequados para os níveis dos meus alunos e quantas as vezes que os tinhas de 

abordar, pois, no início tive bastantes dificuldades em perceber quantos 

conteúdos podia e devia introduzir. 

 

“A avaliação Diagnóstica foi realizada na primeira aula da unidade didática 

com a finalidade de perceber qual o nível inicial da turma, permitindo uma 

primeira avaliação das capacidades dos alunos na modalidade de voleibol e 

verificar quais deveriam ser os objetivos específicos a atingir pelo aluno.” 

Justificação da UD de Voleibol 

 

Todas as aulas tiveram o cuidado se serem planeadas seguindo uma linha 

sequencial de complexidade e lógica dos conteúdos, facilitando assim a 

evolução dos alunos e a passagem dos mesmos para o nível seguinte. Elaborar 

as diferentes UD permitiu-me definir a minha estratégia de ensino com base num 

planeamento lógico e aplicar tudo que foi projetado. 

 

 

4.1.3 Planos de Aula 

 

“No decurso da sua vida profissional um professor «dá» mais de 20000 

aulas. Estas aulas exigem uma boa preparação. Devem estimular os alunos, no 

se desenvolvimento. Devem ser também horas felizes para o professor, 
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proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas na sua profissão” 

(Bento, 2003, p. 101). 

 

O plano de aula é então o terceiro nível do planeamento. Este é 

específicos dos três, aparecendo depois da UD e da realização. De acordo com 

Bento (2003), o objetivo do plano de aula passa sobretudo na preparação 

pormenorizada da matéria que vamos lecionar.  Para Tenroller e Merino (2006, 

p. 38) o PA é “um elemento indispensável aos profissionais que realmente têm 

o hábito de trabalhar de maneira organizada...”. No momento em que se realiza 

o plano de aula é muito importante que o professor obedeça o que planeou 

anteriormente no PA e na UD. Estando os três níveis de planeamento ligados 

entre si. 

Funciona então como um documento onde estão descritas todas as 

situações de aprendizagem e guia para o docente, Bento (2003, p. 101) afirma 

que “uma aula é um trabalho duro para o professor. Significa cinquenta minutos 

de atenção concentrada e de esforço intenso. Requer emprego das forças 

volitivas para levar por diante o conceito planeado, mas também mobilidade, 

flexibilidade de reação, adaptação rápida a novas situações.” 

Quando começou o ano o NE juntamente com o PC, definiu um modelo 

de PA que fosse comum a todos os EE(s). Este modelo era formado por um 

cabeçalho, que incluía o número da aula, o nome do professor, a identificação 

unidade didática, a data da aula e a duração da aula, os espaços desportivos, 

as funções didáticas, o material necessário e os objetivos da mesma. O resto do 

corpo do plano estava dividido em três partes: inicial, fundamental e final. Cada 

uma destas partes continha, o tempo de exercitação, os objetivos específicos, 

as situações de aprendizagem e os critérios de êxito.  

No início, tive algumas dificuldades em realizar os diferentes planos. O 

PC teve um papel fundamental para mim nesta altura, todas os planos que 

realizava eram corrigidos por este o que me permitiu aprender rapidamente. A 

minha maior dúvida numa fase inicial foi definir diretamente no plano quais eram 

os principais objetivos específicos das situações de aprendizagem que ia 

realizar. Recordo-me muitas vezes das conversas do NE sobre qual seria o 
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principal objetivo de cada exercício. Pois importa perceber porque escolhemos 

cada exercício e se este atua em conformidade com o objetivo que delineamos 

para a aula. Esta dificuldade inicial aconteceu também devido ao facto de estar 

a lecionar a modalidade de voleibol, embora conheça bastantes exercícios, foi 

difícil para mim perceber se estes iam de encontro aos objetivos gerais da aula. 

Já na modalidade de Futsal senti-me completamente à vontade quer na 

realização dos diferentes planos, visto que tinha um leque muito grande de 

exercícios para cada objetivo. Desta forma, o nível de conhecimento das 

diferentes modalidades influencia a realização do PA. 

 A difícil tarefa da escolha das situações de aprendizagem não foi só difícil 

pela definição dos objetivos, mas também pelas dificuldades que passei para as 

adequar ao nível dos meus alunos. A minha preocupação neste assunto 

aconteceu até ao último plano de aula. Em todos os momentos que escolhia um 

exercício, surgia a seguinte questão: Estará a minha turma preparada para 

realizar este exercício? Sempre fui da opinião que todas as situações de 

aprendizagem têm de trazer algo novo aos alunos, no sentido de os estimular e 

criar dificuldades para que esses possam evoluir, mas tudo tem um meio termo 

e exercícios muito complicados ou muito fracos para o nível da turma podem 

causar amotivação para a prática. Rink (1985) afirma que é importante planear 

progressões entre tarefas, com mudanças que tragam progressivamente mais 

complexidade e dificuldade as situações de aprendizagem. Acredito de igual 

forma que devemos criar sempre situações de aprendizagem que tenham 

transfer para o jogo. Com isto não quero dizer que não recorri a situações 

analíticas, estas apenas não ocorreram com tanta frequência.  

 Desde o primeiro plano de aula e a primeira aula realizada que tentei 

promover o trabalho por grupo, sempre com o intuito de estimular os valores de 

cooperação, entreajuda e trabalho de equipa. Numa primeira fase como não 

conhecia bem os alunos optei por realizar as equipas na própria aula tentando 

sempre que os grupos fossem o máximo equilibradas, contudo rapidamente 

reparei que desta forma perdia muito tempo útil de aula e tinha de arranjar uma 

solução. Ainda na primeira UD escolhi as equipas com base no comportamento 

e desempenho dos alunos para que todas estivessem ao mesmo nível, estas 
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equipas só eram alteradas no final de cada UD. Trabalhar desta forma foi muito 

para mim, para além de ter maior controlo sobre a turma e perder menos tempo 

na organização, as situações de aprendizagem de cada plano tinham uma 

sequência lógica que promovia sempre o trabalho dentro das próprias equipas 

nunca alterando assim a formação destas. 

 

“Preparei o plano com exercícios em que a organização dos mesmos 

fosse similar, e como já vou conhecendo melhor a turma achei melhor dividi-la 

em quatro grupos de trabalho equilibrados (três grupos de sete elemento e um 

de seis elementos), onde cada grupo sabia qual era o seu espaço. Ao fazê-lo 

consegui reduzir o tempo na organização da aula e o tempo de instrução 

ganhando assim tempo útil na mesma. Os alunos reagiram bem às constituições 

das equipas, estando estas equilibradas só favoreceu a aula e o crescimento dos 

alunos.” 

RA, nº 2 de Voleibol  

 

Embora o plano tenha sido realizado de forma clara e objetiva, este esteve 

sempre sujeito a alterações durante a aula. Foram poucas as aulas em que não 

existiu nenhuma alteração. Ao longo do ano, existiram imprevistos como a falta 

de espaços, o número de alunos e a mudança de tempo dos exercícios, mas 

consegui sempre dar a volta por cima e adaptar-me à realidade. 

  

“A grande mudança do plano para a aula foi no exercício do remate. O 

exercício do passe e vai com remate em suspensão não foi possível realizar, 

visto que o espaço da aula ficou reduzido. A solução encontrada foi colocar 

quatro filas em que um elemento de cada equipa saiu em simultâneo e executou 

remate em suspensão. Ao longo do exercício as paragens foram constantes, a 

turma estava a errar nos apoios e com imensas dificuldades em invadir a área. 

No final do exercício a melhoria foi visível, mas muito trabalho ainda tem de ser 

feito neste sentido. “ 

 RA, nº 30 de Andebol 
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 Percebi, ao longo deste ano que o planeamento é fundamental para guiar 

o professor até o momento de realização. Estando três níveis de planeamento 

então interligados a construção dos PA obriga a consulta permanente da UD 

presente no MEC. Percebi, também, que o que planeamos para a aula pode 

estar sempre sujeito a modificações, modificações estas que não podem abalar 

o EE. 

 

 

4.2 Modelos usados no ensino da Educação Física  

 

Para atuar com sucesso e de modo a proporcionar aprendizagens de 

qualidade aos seus alunos é importante que o docente escolha as bases e as 

ferramentas que o acompanham ao longo do processo de ensino-aprendizagem.  

Aparecem então os modelos instrucionais que segundo Mesquita & Graça 

(2011, p. 64), “não são estanques nem sequer se pode afirmar que alguns são 

melhores que outros. A sua adaptabilidade depende fortemente de variáveis de 

ensino e de aprendizagem a que é necessário atender no momento da sua 

escolha. Têm-se aberto possibilidades de cooperação criativa e mutuamente 

enriquecedora entre modelos, têm-se ensaiado desenvolvimentos diferenciados 

dos modelos para responder a contextos culturais, sociais e institucionais 

distintos, bem como a agendas com problemas e propósitos diferenciados”. 

Desta forma o professor deve selecionar o modelo instrucionais que mais se 

adaptam ao contexto no qual está inserido, tendo assim em conta as suas 

características e preferências, os alunos e a matérias a lecionar.  

A minha conceção de ensino foi-se alterando ao longo do ano devido à 

minha evolução diária e às respostas que os alunos iam dando. Sendo eu um 

professor sem muita experiência e com inúmeras inseguranças, no início do 

estágio profissional utilizei um estilo que me permitisse controlar melhor a turma. 

No entanto com o passar do tempo e depois de conhecer bem a mesma, percebi 

rapidamente que tinha capacidades para mais e melhor, fui deixando de parte 

este estilo mais diretivo e aos poucos comecei a arranjar estratégias que 

permitissem dar autonomia e responsabilidade aos alunos. É claro que a 
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autonomia e responsabilização não foram introduzidas logo de uma vez, estas 

foram aprimoradas e aumentadas ao longo do processo de ensino.  

Desta forma não me segui apenas por uma estratégia de ensino e excluí 

todas as outras. Mesquita e Graça (2011, p.45) afirmam que “Entre modelos de 

instrução mais centrados na direção do professor e modelos que concedem mais 

espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio 

entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitar a 

autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma vinculação 

duradoura à prática desportiva”.  

Como referido anteriormente recorri ao MID quando precisei de controlar 

melhor a turma, de acordo com Mesquita e Graça (2011, p.48), o modelo de 

instrução direta (MID), “carateriza-se por centrar no professor a tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem”. 

Assim sendo, a utilização deste modelo aconteceu essencialmente no início do 

ano e nos primeiros tempos das diferentes unidades didáticas. Nesta fase era eu 

que tomava todas as decisões e guiava o processo de ensino, nesta altura 

assumi “controlo administrativo, determinando as regras e rotinas de gestão e 

ação dos alunos, por forma a obter a máxima eficácia nas atividades 

desenvolvidas pelos alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p. 48). Percebi que ser 

eu a demonstrar, a explicar os diferentes conteúdos no começo de cada 

modalidade e realizar uma revisão da matéria que foi aprendida, levava a que os 

alunos percebessem melhor e mais facilmente os critérios de êxito de cada um, 

permitindo assim uma evolução mais rápida dos discentes. Mesquita e Graça 

(2011, p. 48) afirmam que uma “revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em geral, monitorização 

elevada da atividade motora dos alunos e avaliações/correções sistemáticas em 

referência aos objetivos delineados”  

 

“Como ainda não conheço bem a minha turma, tenho optado por ser eu a 

tomar todas as decisões, espero brevemente conseguir dar mais autonomia aos 

alunos de modo a tornar as aulas mais interessantes e desta forma proporcionar 

aprendizagens de qualidade” 
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RA, nº 4 de Voleibol  

 

 Apesar de ter sido o MID o modelo mais utilizado por mim na modalidade 

de Voleibol, utilizei também o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

(MAPJ). Este “enfatiza o desenvolvimento de competências para jogar Voleibol, 

sendo o ensino da técnica subordinado ao ensino da tática” (Graça & Mesquita, 

2011, p. 144). Desta forma o MAPJ “acentua a necessidade de o praticante 

compreender o jogo e fazer a aprendizagem através de um processo de procura 

de soluções (dimensão cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática, de 

participação equitativa (dimensão social) e legitima a aquisição de competências 

táticas, técnicas e físicas na prática de jogo (dimensão motora)” (Mesquita, 2006, 

p. 328). Ao utilizar este modelo existiu uma evolução tanto técnica como tática 

dos alunos, melhorando assim o processo de ensino aprendizagem. 

De modo a dar mais autonomia e responsabilidade aos alunos, nas 

unidades didáticas de Futsal, Andebol e Basquetebol foram aplicados dois 

modelos, o Modelo de Educação Desportiva (MED) e o modelo de Competência 

dos Jogos de Invasão (MCJI). O MED foi o modelo mais utilizado por mim ao 

longo de todo o ano de estágio, estando presente em todas as modalidades 

abordadas, embora nem sempre tenha sido aplicado na sua totalidade. Este “vai 

ao encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens. Constitui um modelo curricular que oferece um plano 

compreensivo e coerente para o ensino do desporto na escola preservando e 

reavivando o seu potencial educativo. O modelo define-se como uma forma de 

educação lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência autêntica.” (Graça & 

Mesquita, 2011, p. 59). O planeamento destas UD teve como base algumas 

características deste modelo, como a época desportiva, a filiação e a competição 

formal. Decidi deixar de parte características como o evento culminante e a 

festividade ocorreu de forma natural não sendo algo planeado previamente.  

O mais importante para mim foi a filiação, no início de cada UD. Eram 

escolhidas por mim equipas heterógenas e equivalentes entre si, que 

partilhavam o objetivo de trabalhar em equipa.  
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“No início da aula de hoje disse aos alunos que cada equipa iria ter um 

treinador e que este iria ser responsável não só pela organização e gestão da 

sua equipa, mas também teria de ajudar os colegas nas principais dificuldades” 

RA, nº 13 de Futsal 

 

Desta forma cada equipa tinha um treinador e um treinador adjunto, que 

também eram escolhidos por mim, visto que era necessário escolher os alunos 

mais competentes para assumir a liderança das equipas. Ao longo das aulas os 

alunos assumiram vários papéis dentro da própria equipa, sendo jogadores e 

árbitros. A aplicação deste modelo permitiu que todos os alunos tivessem a 

oportunidade de participar e dar o seu contributo na aula, criando assim um 

equilíbrio competitivo, contudo de igual forma fez com que os alunos criassem e 

desenvolvessem relações de cooperação e entre ajuda.  

 

 “Os treinadores hoje foram fundamentais para o sucesso dos exercícios, 

estes conseguiram organizar rapidamente os colegas e orientá-los muito bem ao 

longo de todos os exercicios.  É perceptivel que os alunos não aceitam todos os 

colegas nesta função mas identificam sempre um lider dentro da sua equipa, 

consegui perceber também através destes que muitas vezes o treinador 

consegue entender-se melhor com os colegas e dessa forma explica o que eu 

não consegui. Por isso, falei com os treinadores e pedi-lhes o máximo de 

empenho e responsabilidade ao qual eles cumpriram." 

RA, nº 56 de Basquetebol 

 

“Uma das estratégias que usei durante o jogo, foi em cada um deles fazer 

uma pausa de 1 minuto para o treinador ajudar os colegas nos principais erros e 

redefinir a tática, como é óbvio estive sempre presente para garantir que o 

treinador dava o feedback correto. Ao fazê-lo o aluno que tem a responsabilidade 

de ajudar os colegas está a refletir sobre o jogo e ao mesmo tempo a ajudar os 

colegas a melhorarem. No fim da aula fiquei bastante feliz pelo resultado. Dei os 

parabéns a cada treinador por terem conseguido identificar os principais erros 
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dos colegas, gerir a equipa e organizá-la. Foi notório também o respeito e 

atenção de cada equipa pelo seu treinador.” 

RA, nº 42 de Andebol 

 

O modelo de Competência dos Jogos de Invasão (MCJI) foi utilizado de 

igual forma nestas unidades didáticas, este permitiu que as tarefas de 

aprendizagem fossem ajustadas aos alunos. Assim todos os discentes 

conseguiram participar com sucesso em todas as modificações do jogo e 

desempenhar outros papéis de organização na prática. De acordo com Graça & 

Mesquita o MCJI leva a que os alunos se “confrontem com problemas reais de 

jogo, que ocorra a introdução do ensino das habilidades do jogo ditada pela sua 

relevância para a forma de jogo adotada e subordinada à compreensão do seu 

uso tático no jogo e à tomada de decisão” (2013, p.35).  

 

“O primeiro jogo reduzido foi de 3x1+GR, estando quem atacava com mais 

dois jogadores, as oportunidades de finalizar eram muitas e os alunos 

conseguiram criar oportunidades de golo. A maior dificuldade dos alunos foi no 

processo ofensivo, no início demoraram em perceber que tinham de ocupar 

racionalmente os três corredores. O segundo jogo reduzido foi o 3x2+Gr. A 

tomada de decisão foi a principal barreira dos alunos neste exercício, estes não 

conseguiam perceber que quando jogamos em superioridade temos sempre 

alguém sem marcação ou então temos o caminho para a baliza livre” 

RA, nº 10 de Futsal 

 

Sendo este influenciado por ideias do MED, características como o 

trabalho de cooperação, a competição, a festividade e a inclusão voltaram a estar 

presentes o que garantiu que os alunos obtivessem aprendizagens significativas.  

“Os alunos que estavam à espera para jogar, tinham a função de árbitro 

e treinador. Como hoje abordamos o lançamento na passada, o árbitro teve a 

função acrescida de ver se este tinha sido bem executado no jogo e se caso 

tivesse acontecido a equipa que o realizou ganhava 4 pontos.”  

RA, nº 54 de Basquetebol  
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Na UD de Ginástica de solo servi-me do Modelo de Abordagem 

Cooperativa (MAC) e Modelo Desenvolvimental (MD), contudo não os usei na 

máxima amplitude, servindo-me apenas destes como base para todo o processo 

de aprendizagem.  

O MAC no meu EP surge através da necessidade de fomentar o trabalho 

de grupo de modo a que este seja benéfico para a aprendizagem dos alunos. 

Segundo Rink (2014), aliar a diversidade ao trabalho conjunto é fundamental 

para os alunos alcançarem os objetivos previamente delineados. A cooperação 

entre os alunos com um objetivo comum é vista como uma das principais 

estratégias deste modelo. A mesma autora diz-nos que é de extrema importância 

formar grupos de trabalho heterogéneos, tal como acontece no MED. O Docente 

deve ainda ter em atenção outros aspetos como a capacidade motora dos 

diferentes alunos e a relação que existe entre eles. 

 

“A avaliação diagnóstica e a relação que tenho com a turma, não só me 

permitiu construir equipas equilibradas e mistas, como também levou a que todos 

os alunos da turma gostassem do grupo de trabalho onde foram inseridos. Nas 

equipas formadas tentei de igual forma que estas fossem constituídas por alunos 

mais aptos e menos apto e ainda juntar os alunos com ótimo comportamento 

com os alunos mais irrequietos.” 

 RA, nº 39 de Ginástica de Solo 

 

Contudo, o professor não se pode esquecer da sua função na aula e 

apesar deste modelo incentivar o trabalho em grupo, deve continuar perto dos 

alunos observando e guiando o trabalho destes, ajudando-os desta forma a 

definir objetivos e a ultrapassar as dificuldades que vão encontrando ao longo de 

todo o processo de modo a que os objetivos previamente estabelecidos sejam 

atingidos.  

 Quanto ao MD, este, para além de ter sido utilizado em ginástica também 

foi utilizado na modalidade de Atletismo- Corrida de Estafetas.  

O MD de Rink (1996), “apresenta-se como uma ferramenta imprescindível 

ao professor na altura de estruturar o processo de instrução” (Mesquita & Graça, 
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2011, p. 64). A utilização deste modelo permitiu que os alunos evoluíssem de 

forma gradual, utilizando uma sequência lógica dos exercícios do mais simples 

para o mais complexo. Segundo o mesmo autor, este modelo ajuda o docente a 

ajustar as tarefas às capacidades dos seus alunos, de forma a todos os alunos 

consigam resolver o problema. “Para favorecer a aprendizagem, é indispensável 

que o praticante seja confrontado com um problema a resolver, mas que a 

solução e, acima de tudo, as condições para a sua efetivação, estejam ao seu 

alcance (Famose, 1990; Riera, 1989 cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p.48). 

Aplicar este modelo ajudou-me a definir e a reajustar as dificuldades das 

tarefas aos meus alunos. Tanto na Ginástica como no Atletismo, a passagem 

para aprendizagens mais complexas só acontecia quando estes já estavam 

capazes para o fazer.  

 

“Tentei durante a aula estar presente em todos os grupos e ajudar todos 

os alunos a melhorar e a evoluir na modalidade. Na primeira fase, enquanto os 

alunos exercitaram rolamentos reparei que a maioria já os realizava. 

Relativamente ao pino e a roda, foi notório que estes são os elementos em que 

os alunos sentem mais dificuldades. Por esta razão prolonguei um pouco esta 

parte para terem mais tempo para treinar.” 

RA, nº45 de Ginástica de Solo 

 

A última UD abordada foi a de Badminton, para esta adotei algumas 

características do modelo do Ensino do jogo para a compreensão (TGFU). 

Segundo Graça e Mesquita (2011, p. 138), este modelo “adere bem a um estilo 

de ensino de descoberta guiada, em que o praticante é exposto a uma situação-

problema e é incentivado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-las, explicá-

las, ajudado pelas questões estratégicas do professor”. A meu ver o principal 

objetivo deste modelo passa por conseguir que os alunos compreendam melhor 

o jogo. Por isso, ao longo das aulas procurei que todos os alunos alcançassem 

chegar à tomada de decisão mais adequada ao momento do jogo e em todos os 

momentos tentei que os alunos ultrapassassem os seus problemas encontrando 

eles próprios a solução dos mesmos.  
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“Fiquei muito satisfeito com a aula de hoje, reparei que os alunos já 

percebem que batimento executar e para onde devem jogar o volante de modo 

a criarem dificuldades no adversário”  

RA, nº 60 de Badminton 

 

Para concluir, é relevante salientar que não há nenhum modelo melhor do 

que o outro e na minha opinião o importante é que o professor consiga encontrar 

o modelo que se enquadre melhor no contexto ao qual está inserido, 

possibilitando aos seus alunos aprendizagens de qualidade de maneira a 

potenciar as capacidades máximas de todos. Segundo Mesquita e Graça (2011, 

p. 64) “a adaptabilidade dos distintos modelos depende fortemente de variáveis 

de ensino e de aprendizagem a que é necessário atender no momento da sua 

escolha”. 

 

 

4.3 A Aula – O Habitat Natural do Professor 

 

 

4.3.1 A relação com os alunos – O primeiro grande passo 

para uma boa aprendizagem 

 

A minha relação com os meus alunos foi o ponto chave do EP. Para mim 

um bom ambiente na aula, leva a que os discentes estejam sempre motivados e 

empenhados gerando uma melhoria da aprendizagem. Desde cedo que tentei 

ter uma relação positiva com a minha turma pois acho que a relação aluno-

professor é muito mais do que uma simples moralidade, esta é recheada de 

afetividade e sentimentos que deixam marcas para toda a vida.   

Durante as aulas fui percebendo que a forma como interagia com a turma 

condicionava a forma como estes agiam e como me viam enquanto professor. 

Por essa razão, desde cedo, através da minha linguagem (verbal e/ou corporal) 
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fiz por estar próximos dos alunos. Foi importante para mim saber o que os motiva 

e o que os preocupa, o que gostam mais e o que não gostam tanto. Embora esta 

relação tivesse surgido de forma natural foi baseada na amizade, no respeito 

mútuo, na confiança e no diálogo constante, e desta maneira consegui ajudar os 

meus alunos não só a evoluírem nas diferentes matérias, mas também a ajudá-

los a resolver os seus problemas.  

Para sermos bons professores temos de investir na relação que temos 

com os nossos alunos e para isso é necessário tempo. É nosso dever seguir o 

seu desenvolvimento, a sua evolução escolar e pessoal. De acordo com 

Siedentop (1998), a turma deve confiar no professor, respeitando-o e 

cooperando na realização dos objetivos previamente estabelecidos para os 

discentes. 

 

“Um dos meus objetivos desde o início do ano foi estabelecer uma ótima 

relação com os alunos, pelo que considero que consegui. Torna-se fundamental 

que o professor e os alunos consigam ter prazer, quer na lecionação na aula 

para o primeiro como na sua realização para os segundos. Também faço 

questão de os motivar nas aulas, elogiando quando apresentam bons resultados 

ou encorajando-os quando apresentam mais dificuldades para que não 

desanimem. A aula teve uma excelente harmonia e ambiente.” 

RA, nº 38 de Andebol 

 

“Nesta fiquei responsável por acompanhar a turma ao longo de todo o 

percurso, os alunos portaram-se muito bem e os momentos de diversão e 

partilha foram contantes. O dia de ontem ajudou a fortalecer ainda mais os laços 

de amizade e companheirismo que tenho com todos os elementos. A visita 

acabou por correr muito bem e o 8º ano ficou muito feliz pela minha presença. 

Até porque durante a visita deixei de ser o Professor Ricardo e passei a ser 

intitulado de melhor professor do mundo.” 

RA, nº 55 de Basquetebol 
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 Temi algumas vezes que o excesso de confiança fizesse com que o 

comportamento, a atitude e o empenho dos alunos fosse desadequada. Por isso 

deixei bem claro que apesar de existir uma relação de amizade entre nós, nunca 

se poderiam esquecer de que cada um tinha um papel (professor e alunos) e 

que este tinha de ser respeitado. Não tenho dúvidas que a minha relação com 

esta turma se baseou no carinho, na amizade e no companheirismo, e por isso 

afirmo que esta vai ser sempre a minha turma favorita. Hoje sei que eles me vêm 

como um exemplo a seguir, mas mais importante que isso, sabem que ganharam 

mais um amigo para os ajudar no que for preciso. 

 A relação professor-aluno foi um fator essencial para proporcionar um 

ambiente favorável de aprendizagem. 

 

 

4.3.2 Gerir, controlar e criar um ambiente favorável para o 

funcionamento da aula – Fatores importantes na aula de EF. 

 

“Nenhuma disciplina é tão dependente do clima e do tempo como a 

Educação Física” (Bento, 2003, p. 122) 

 

O professor de EF tem de ser capaz de gerar uma aprendizagem 

significativa nos seus alunos e para isso, tem de ser capaz de conseguir 

organizar e conduzir uma turma. Rink e Hall (2008), afirmam que a tarefa do 

profissional de educação física é muito rigorosa, pois gerir e organizar uma turma 

num espaço desportivo é muito mais exigente do que numa sala de aula. 

Considero que o clima está diretamente relacionado com a relação que 

criamos com os nossos alunos, a boa relação entre ambos favorece o bom 

ambiente na aula e uma aprendizagem mais natural e divertida. Este varia em 

função das características de cada professor, sejam elas pessoais ou 

profissionais. Contudo, existem outras condicionantes que influenciam o clima 

da aula, como o ano de escolaridade, a escola e o meio social no qual ela esta 

envolvida. Torna-se importante conhecer o contexto e os alunos da turma, pois 
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só desta forma conseguimos controlar as inúmeras situações que podem 

ocorrer. 

 Quando me foi atribuída a turma residente, para além de receber a 

informação que esta era muito empenhada e irrequieta, soube também que ia 

ser o primeiro professor estagiário desta. Foi fundamental controlar a turma em 

termos de comportamento e manter a qualidade de ensino dos anos anteriores.  

Comecei então o ano com a implementação de regras, e não deixando 

espaço para brincadeiras ou distrações, tentei desta maneira que os alunos 

percebessem que não ia tolerar comportamentos desviantes. Esta foi uma turma 

que nunca apresentou comportamentos indisciplinados. Ao longo do ano, todos 

os alunos foram muito educados, tratando-me sempre com respeito e carinho. 

Por vezes mostraram-se distraídos ou desassossegados, mas bastava uma 

chamada de atenção da minha parte e tudo voltava a normalidade. Depois da 

chamada de atenção o aluno percebia que estava a agir erradamente e alterava 

a sua postura respeitando o professor e os colegas. “Para o aluno, o objeto de 

reflexão é a língua que está a aprender e os processos que utiliza na sua 

aprendizagem bem como as atitudes que toma em relação a ela” (Alarcão, 1996, 

p. 177). Desta forma, incutimos no aluno o ato de pensar sobre os seus atos, 

levando-o a melhorar as suas aprendizagens através da reflexão.   

 Relativamente a gestão da aula tentei sempre aumentar o tempo de 

atividade motora dos meus alunos, pois desta forma conseguia promover uma 

aprendizagem mais reveladora e diminuir a probabilidade de comportamentos 

desviantes. Rosado e Mesquita (2011) afirmam que ao rentabilizar o tempo útil 

da aula, aumentamos o tempo disponível para a prática, o tempo na tarefa e a 

aprendizagem dos alunos.  

 Ao longo do ano fui arrecadando estratégias que me permitiram melhorar 

a gestão da aula e a organização da mesma. 

 

“Demorei muito tempo a montar o exercício e a minha 

explicação/demonstração deviam ter sido realizadas de maneira diferente, visto 

que, estava num outro contexto que exigia de mim maior controlo da turma. Este 

é um erro que certamente não irei voltar a repetir, para a próxima vez vou explicar 
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o exercício com uma equipa a realizá-lo, assim para além de ser mais fácil os 

alunos perceberem, aquele grupo após a explicação continua em exercitação.“ 

RA, nº 36 de Andebol 

 

 As instruções passaram a ser mais sucintas, objetivas e apoiadas de 

demonstração para que os alunos ficassem mais facilmente a perceber. Quando 

à montagem do material, procurei planear sempre as aulas com exercícios com 

pouca diferença organizacional, fazê-lo desta forma permitiu-me diminuir o 

tempo de espera dos alunos e aumentar o tempo e empenho motor. Contudo a 

principal vantagem foi trabalhar por equipas passando um pouco da 

responsabilidade e autonomia para os alunos. É claro que esta autonomia foi 

aumentando ao longo de cada UD, por isso numa fase inicial foi perdido algum 

tempo na organização, tempo este que foi facilmente recuperado quando os 

alunos já estavam completamente familiarizados com esta forma de trabalhar.  

 

“A parte fundamental da aula começou com o jogo dos 10 passes.  As 

equipas foram escolhidas pelos treinadores que rapidamente se organizaram no 

seu espaço da aula e começaram a jogar. Ter dado autonomia aos alunos ao 

longo deste ano permitiu-me ganhar muito mais tempo útil da aula, hoje os 

exercícios começam logo após a explicação, cada aluno sabe a sua função e 

qual o seu campo.” 

RA, nº 51 de Basquetebol 

 

Ao longo do estágio consegui melhorar a minha gestão da aula e controlo 

a turma.É de extrema importancia referir que a reflexão depois de cada aula me 

ajudou a encontrar as respostas e muitas vezes a pedir ajuda quando estas não 

eram tão claras. 
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4.3.3 Criação de Rotinas – A importância de criar bons 

hábitos.   

 

“Como já é habitual cheguei cedo ao pavilhão para ter tudo preparado 

antes da aula começar, foi bom ver que apesar de este ser um novo período, as 

rotinas continuam as mesmas com os alunos cumpridores e pontuais.” 

RA, nº 25 da Andebol 

 

De acordo com Siedentop e Tannehill (2000) as rotinas devem ser 

implementadas logo no início do processo de lecionação, de modo a que estas 

sejam consolidadas. Estas são essenciais para garantir que tudo funciona como 

queremos, atenuando assim comportamentos desviantes, promovendo sempre 

maior dinâmica nas aulas. Rosado e Ferreira (2011, p. 189) afirmam que “(...) as 

rotinas permitem aos praticantes conhecer os procedimentos a adotar na 

diversidade das situações de ensino (...)”. Quando aplicamos as diferentes 

rotinas devemos também ter em atenção o contexto em que estamos inseridos, 

pois podem funcionar na turma A, mas podem falhar na turma B. 

De modo a ter o máximo de rentabilidade no tempo da aula e diminuir 

comportamentos desviantes e de indisciplina, no início do ano em conversa com 

a minha turma definimos os hábitos que deviam prevalecer até ao final do ano 

letivo. O primeiro consenso ao qual chegamos foi que antes de a aula começar 

todos tinham de estar sentados no meio do campo. Comecei sempre a aula por 

uma breve conversa com a minha turma. Era nesta fase em que os alunos se 

abstraiam do mundo lá de fora e se concentravam somente na aula. Aqui 

falávamos sobre o que íamos fazer, tentava ficar a perceber quais eram as suas 

preocupações, e ao longo desta conseguia ter a perceção de quem estava a 

faltar.  

“Os alunos à medida que foram chegando e sentavam-se em silêncio no 

centro do campo. A criação desta rotina foi introduzida logo no início do ano e a 

turma foi criando o hábito gradualmente, o que fez com que a aula a começasse 

mais rápido e que estes comecem desde logo mais concentrados.” 

RA, Nº 30 de Andebol 
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Utilizei também a estratégia do apito, se apitasse uma vez era para todos 

pararem no sítio onde se encontravam, se apitasse duas era para virem ter 

comigo o mais rápido possível. Numa fase inicial o último aluno a chegar tinha 

um pequeno castigo (cinco saltos canguru), mas com o passar do tempo como 

estes chegavam todos rapidamente, deixei de o fazer. Já no final da aula todos 

eramos responsáveis por arrumar o material e deixar tudo conforme 

encontramos, uma das UD’s que esta rotina mais se justificou foi na ginástica de 

solo e mini trampolim, visto que eram muitos os colchões. Mas arrumar o material 

não era a última rotina da aula, como desde cedo consegui ter uma boa relação 

com os alunos antes de ir para o balneário todos os alunos me cumprimentavam. 

 Para o bom funcionamento da aula, foi criado o hábito nos alunos para se 

organizarem rapidamente, mesmo quando eram estes que definiam a formação 

dos exercícios. É claro que até chegarmos a esta fase demorou algum tempo, 

contudo este acabou por ser compensado mais à frente. Umas das rotinas 

impostas por mim, foi que em qualquer momento de instrução os alunos tinham 

de estar sentados, pois dessa forma conseguia ter maior controlo sobre os 

alunos e estes ficavam mais focados na transmissão da informação. 

 

“Como já é habitual cheguei cedo ao pavilhão para ter tudo preparado 

antes da aula começar, foi bom ver que apesar de este ser um novo período, as 

rotinas continuam as mesmas com os alunos cumpridores e pontuais.” 

RA, nº 25 de Andebol 

 

 A criação dos hábitos e rotinas foi uma mais valia para mim, os diferentes 

hábitos fizeram com que o tempo útil de aula fosse maior e que a sua 

organização aumentasse de forma exponencial, ao fazê-lo os alunos 

perceberam qual é a importância de cumprir as normas que estavam 

estabelecidas e diminuíram os comportamentos inapropriados. Analisando todo 

o ano letivo, é notório que houve uma evolução muito positiva no cumprimento 

de todas as rotinas traçadas.  

 Rosado e Mesquita (2011), afirmam que desta forma o aluno compreende 

a ação e não se foca só em saber o que é para fazer, isto significa que acrescido 
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ao facto de o aluno saber fazer e como o fazer, este consegue refletir acerca da 

sua prática e perceber o porquê de o realizar.  

 

 

4.3.4 Instrução pedagógica – A importância de bem 

comunicar 

 

A instrução é uma das principais competências do professor. Nela estão 

presentes todas as transmissões de informação relacionada com as matérias de 

ensino e seus respetivos objetivos, assumindo assim um papel de destaque 

quando falamos de comunicação (Rosado & Mesquita, 2011). Segundo os 

mesmos autores, a instrução é então um conjunto de comportamentos, quer 

sejam eles verbais ou não verbais direcionados para a aprendizagem dos alunos 

e não apenas o que queremos que o aluno efetue  

A importância de comunicar de forma clara e eficiente sempre foi uma das 

minhas preocupações, por isso preocupei-me em conhecer todas vertentes da 

comunicação para dessa forma conseguir chegar de forma mais eficaz aos meus 

alunos. Durante o EP, a instrução, a demonstração, o questionamento e o 

feedback foram as estratégias mais utilizadas por mim.  

 

 

4.3.4.1 O uso da instrução  

 

Ao passarmos informações para os nossos alunos estamos a comunicar 

com eles, desta forma o professor consegue levar o aluno a atingir a 

aprendizagem. De acordo com (Siedentop, 1991) dentro da instrução estão 

inseridos todos os comportamentos de ensino que fazem parte de cada 

professor, para partilhar todas as informações relacionadas com os conteúdos e 

objetivos da aula. Dessa forma (Rosado & Mesquita, 2011) afirmam também que 

a instrução é um dos fatores mais preponderantes nas diversas situações de 

aprendizagem, uma vez que a maneira como é transmitida influencia 
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diretamente a aprendizagem dos alunos. Os mesmos autores concordam que na 

instrução estão presentes quaisquer comportamentos inteiramente ligados aos 

objetivos de aprendizagem, sejam eles verbais ou não verbais. Esta pode ainda 

ocorrer antes das práticas, através da exposição e demonstração, ao mesmo 

tempo que a prática, através do feedback e no final da prática, analisando tudo 

o que foi realizado.    

 A instrução deve então ser realizada de forma mais percetível possível, 

para que grande parte dela consiga ser retida pelos alunos. Desta forma é 

essencial recorrer ao uso de palavras-chave e expressões que cativem os 

alunos, facilitando assim a detenção da informação partilhada.  

 

 “O lançamento na passada foi introduzido na última aula, por isso hoje 

antes de começar o exercício, voltei a explicar através do uso de palavras chave 

os principais critérios de êxito para o conseguirem realizar, fazê-lo desta forma 

permitiu-me que os aluno se focassem no que era essencial e desta forma nunca 

se esquecerem do como se realiza”  

RA, nº 50 de Basquetebol 

 

 Desta forma, a forma como comunicava com os alunos sempre foi uma 

das minhas preocupações, e ao longo do ano procurei ao máximo melhorar a 

minha comunicação para com os meus alunos. De acordo com Rosado e 

Mesquita (2011), existem inúmeros erros que estão relacionados com a 

comunicação que têm de ser solucionados. Por isso, preparava-me 

antecipadamente antes de cada aula, para que no dia a informação não fosse 

exagerada, mas sim essencial para a sua aprendizagem. Tentei sempre 

começar cada exercício quando todos os alunos percebessem qual era o objetivo 

do mesmo. Neste aspeto posso afirmar que me saí bastante bem, segundo os 

meus colegas do NE e o através do FB do PC, o tempo de utilizava para realizar 

as instruções estava adequado e a informação que transmitia aos alunos fazia 

com que estes soubessem o que fazer e como fazer.  
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 “No primeiro exercício da parte fundamental jogámos Gr+2x2+Gr 

com apoios. Como hoje foi a primeira vez que trabalhámos com apoios foi difícil 

de explicar, no entanto como fui para a aula com o exercício bem pensado, 

consegui explicar rapidamente de maneira a que todos percebessem o que era 

para fazer.” 

RA, nº 26 de Futsal 

 

A minha comunicação foi melhorando ao longo do ano, consegui com o 

passar do tempo fazer com que mais informações fossem chegando mais 

facilmente aos alunos. Também o uso de expressões verbais, corporais e o de 

palavras chave foram essenciais para captar toda a atenção possível dos 

discentes. A relação que construí com os meus alunos foi muito benéfica neste 

sentido, a partir dela foram criadas expressões e emoções que nos permitiram 

atuar em conformidade com cada situação. Desta forma, conseguia perceber 

quando estes não estavam tão disponíveis para reter a toda a informação, 

contudo estes também conseguiam compreender quando não me encontrava 

tão capaz de o fazer. Aconteceu em alguns dias me encontrar doente e a 

resposta da turma foi bastante compreensiva, nestes dias encontravam-se 

bastantes focados e disponíveis para me ajudar em tudo o que necessitasse. Por 

outro lado, quando tudo está dentro da normalidade, os alunos eram o reflexo do 

professor, sendo o empenho e a motivação as principais características das 

nossas aulas.   

 

4.3.4.2 Recurso à demonstração  

 

A demonstração esteve sempre presente nas minhas aulas, assumindo-

se como essencial no processo ensino-aprendizagem. Segundo Temprado (cit. 

por Rosado e Mesquita (2011, p.96) “a apresentação do modelo do movimento 

pretendido permite diminuir o tempo de prática necessária para atingir 

determinado nível de performance em relação à prática efetuada na ausência da 

utilização prévia desta estratégia de apresentação”. Em todas as modalidades 
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que abordei para explicar como se realizava uma habilidade motora servi-me da 

demonstração para que os alunos compreendessem melhor o que era para fazer 

e percebessem mais rápido os objetivos da tarefa. 

De acordo com (Rosado & Mesquita, 2011), esta deve ser realizada pelo 

professor com alguma frequência, pois é nele que os alunos vêm um modelo de 

como fazer, criando assim uma melhor perspetiva da atividade desportiva. 

Contudo apesar muitas vezes ter sido eu a realizá-la nem sempre me senti 

conformável ao fazê-lo, como, por exemplo em ginástica. Já nas restantes 

habilidades em que me sentia bastante capaz fi-lo sem qualquer 

constrangimento. 

 

“Por vezes pediam-me para realizar uma habilidade para verem como se 

executava. Na Ginástica não me sinto à vontade para demonstrar, contudo, é 

normal que os professores de Educação Física não queiram demonstrar caso 

tenham dificuldades. Pois uns professores podem ser bons numa modalidade, já 

outros não o são, o importante é que tanto uns como outros consigam arranjar 

estratégias para ensinar bem ao aluno.”  

RA, nº 42 de Ginástica de Solo 

 

 “Após reparar que este era um erro geral chamei toda a turma para junto 

do primeiro campo e expliquei ao mesmo tempo que demonstrava o que deviam 

fazer para que conseguirem recuperar a bola.” 

RA, nº 13 de Futsal 

 

No entanto, convoquei muitas vezes alguns discentes para demonstrar.  

escolhendo quase sempre os alunos com mais capacidades para o fazerem. 

Estes gostam de sentir que contribuem para a aula, por isso quando os 

colocamos nesta situação sentem a obrigação de demonstrar bem perante os 

colegas. Percebi também que a demonstração realizada em simultâneo pelo 

professor e pelos alunos traz muitos ganhos acrescidos. Pois quando é o 

professor a demonstrar consegue captar a atenção todos os alunos e faz com 

que estes estejam mais atentos e percebam melhor como se realiza uma 
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habilidade, por outro lado a presença de um colega a demonstrar leva a que 

estes também acreditem que também são capazes de o fazer. 

 

 “Nas diferentes estações utilizei a aluna X para demonstrar cada 

habilidade técnica, esta como pratica ginástica desde pequena conseguiu 

exemplificar muito bem. Ao fazê-lo desta forma, consegui também ensinar os 

alunos como se realizam as ajudas.” 

RA, nº 40 de Ginástica de solo 

 

Ao longo do EP nem sempre utilizei a bola ou o volante para demonstrar. 

Grande parte das vezes recorrer a estes para o fazer leva a que os alunos se 

foquem apenas na trajetória do objeto, quando o objetivo principal e estes se 

focarem no gesto técnico. Desta forma o uso do material na demonstração só foi 

introduzido quando os alunos já tinham a perceção de como o realizar.  

 

“No exercício de remate em suspensão comecei por explicar com recurso 

a demonstração, contudo não o fiz com a bola, pois sei que se o fizesse os alunos 

iam estar mais importados em saber se foi golo ou não do que como se faz o 

remate, desta forma consegui que todos estivessem atentos e observassem o 

movimento ” 

RA. Nº 30 de Andebol 

 

 

4.3.4.3 O uso do questionamento  

 

O questionamento foi uma das estratégias por mim usadas para perceber 

o ponto de situação do conhecimento dos alunos, através deste método consegui 

também aproximar-me deles e conhecê-los um pouco melhor. Desta forma, 

consegui chegar mais perto dos discentes e ao mesmo tempo levá-los a refletir 

um pouco sobre a prática. 

A utilização do questionamento ocorreu em diversas alturas. Quando era 

transmitida alguma instrução e perguntava aos alunos alguns pontos chave, de 
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forma a perceber se estes tinham compreendido o que era para fazer. Outra das 

situações que o questionamento foi muito utlizado por mim, foi no feedback 

interrogativo, este acontecia depois de executada uma habilidade, quer esta 

tenha sido bem realizada ou não.  

Contudo, percebi que é preciso ter em atenção a maneira como este é 

realizado, e que a maneira como o fazemos depende muito da turma que temos 

e dos alunos em questão. Em conversa com o 8º ano entendi que estes preferiam 

ser questionados em grupo nas fases iniciais da aula, mas quando as perguntas 

eram direcionadas para obter um melhor desempenho ou então perceber o que 

se fez de bem após o êxito, já preferiam que fosse realizado de forma individual. 

A justificação foi que desta forma eram obrigados a pensar sobre os erros que 

tinham cometido ou sobre o que tinham feito de diferente para conseguirem. 

Outro aspeto importante, é que nem todos os alunos se sentem confortáveis 

quando a questão lhes é colocada, provocando assim algum desconforto e 

amotivação para a aula. Apesar de o questionamento ter como objetivo melhorar 

a aprendizagem dos alunos, servi-me muitas vezes deste para chamar à atenção 

dos que estavam distraídos no momento em que realizava uma instrução. 

 

“Antes de começar a avaliação diagnóstica de ginástica, questionei a 

turma sobre os diferentes conteúdos que íamos abordar nesta aula, para assim 

ficar com uma ideia do conhecimento geral do 8º ano sobre a modalidade, em 

todas as questões colocados, existiu sempre pelos menos um aluno que sabia a 

resposta.” 

RA, nº 32 de ginástica 
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4.3.3.4 Análise e Melhoria dos Feedbacks (FB) transmitidos pelo 

Estudante Estagiário na UD de Basquetebol. 

 

 

4.3.3.4.1 Resumo 

 

Quando analisamos os fatores que são preponderantes para atingir uma ótima 

qualidade de ensino, é obrigatório falar da importância do Feedback como 

instrumento pedagógico. Neste sentido surge o seguinte estudo, que tem como 

principal objetivo analisar e melhorar a qualidade dos FBs transmitidos pelo PE 

quando direcionados a uma turma de 8º ano de escolaridade, composta por 27 

alunos.  Foram observadas três aulas de Basquetebol, lecionadas no 3º período 

do ano letivo 2018/2019 para que os seus dados fossem recolhidos e analisados 

segundo o método de registo e análise “Sistema de Observação do Feedback 

Pedagógico” (Sarmento, 2004), caracterizando os FBs em três dimensões: o 

objetivo, a forma e a direção. Quanto a estas dimensões concluímos que a 

dimensão Objetivo, acontece na maior parte das vezes de forma avaliativa, 

seguido da forma prescritiva. Umas das lacunas do EE encontrada logo na 

primeira aula observada foi o pouco uso do Feedback interrogativo, este que teve 

um aumento nas aulas seguintes, passando a ser o terceiro mais utilizado. Em 

relação à Forma, o FB auditivo foi o mais utilizado, contudo o FB misto teve 

grande importância ao longo das 3 aulas, pois o EE reconhece o valor da 

demonstração acompanhada de explicação verbal para ajudar o aluno a 

perceber o que deve fazer. A Direção dos FBs foi em larga escala dirigida 

individualmente, os FBs de grupo apareciam mais quando a turma estava 

dividida por equipas e em competição. O estudo identifica aspetos negativos e 

positivos da atuação do EE com vista à melhoria da prática de lecionação. 
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4.3.3.4.2 Abstract 

 

When we analyze the preponderant factors to reach great quality in teaching, it 

is a must to mention the importance of feedback as a teaching instrument. It is in 

this manner that the following study is born, in which its main objective is to 

analyze and better the quality of transmitted feedback. More specifically, in a 

grade 8 class, composed by 27 students. Overall, 3 basketball classes in period 

3 of the 2018/2019 academic year were observed so that data could be collected 

and analyzed in accordance to “Sistema de Observação do Feedback 

Pedagógico” (Sarmento, 2004), characterizing the feedback in three dimensions: 

the objective, the form and the direction. In regards to these dimensions, we 

concluded that the dimension Objective, mostly happens in an evaluative form, 

followed by the prescriptive form. One of the gaps of the EE found in the first 

class observed was the lack of use of interrogative feedback. This was increased 

in the following classes, becoming the third most used instrument. With this, 

mixed feedback was of great importance throughout the 3 classes being that the 

EE recognizes the value of an accompanied demonstration of verbal 

demonstration to help the student understand what they should do. The Direction 

of feedback was in large scaling directed to the individual. Feedback in group 

appeared more when a class was split by teams and in competition. The study 

identifies negative and positive aspects of the performance of EE in regards to 

the bettering of the practice of teaching. 
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4.3.3.4.3 Introdução 

 

O feedback é considerado um dos principais instrumentos no processo de 

ensino-aprendizagem, sendo considerado por Bloom (1976) como fundamental 

para obter excelência no ensino. Segundo Rosado e Mesquita (2011) é de 

extrema importância fornecer um FB de qualidade ao aluno, pois só dessa forma 

e possível apoiá-lo na realização das tarefas. Contudo, embora este tenha um 

papel fundamental no desempenho dos alunos, também o trabalho dos 

professores pode ser melhorado.  

Na educação o FB está inserido na componente pedagógica de instrução, 

sendo apontado pelos especialistas como o principal impulsionador para o 

ensino eficaz. Para Dignem (2014), dentro da comunicação o feedback é a 

ferramenta mais essencial, atuando não só dentro da sala de aula como também 

fora dela. Apoiando a mesma ideia Rosado e Mesquita (2011), afirmam que a 

comunicação tem um papel indiscutível no ensino-aprendizagem em todos os 

contextos. Graça e Mesquita (2006) dizem-nos que aquando da organização do 

processo de instrução devem ser contempladas as informações transmitidas 

para a realização do exercício, as respostas da prática motora dos alunos e 

informação transmitida no mesmo instante da prática (feedback pedagógico).  

Sendo a Educação Física uma disciplina diferenciada das restantes, a 

transmissão de feedbacks pode ser uma tarefa mais complicada uma vez que 

durante uma aprendizagem motora os alunos estão em movimento. O FB é então 

a informação que o docente transmite ao aluno depois, de observar o 

comportamento do mesmo. Segundo Siedentop (1991), o FB é uma informação 

sobre a resposta motora, necessária para encaminhar o aluno para a 

aprendizagem atuando como modificador da mesma ação. Este torna-se 

benéfico para o aluno quando permite ao mesmo ter noção do desenvolvimento 

da sua capacidade e do seu desempenho (Lee et al., 1994).  

Hoofman (1997) afirma que os professores que não consigam identificar 

rapidamente os erros dos alunos, ou quando o detetam não conseguem perceber 

o porquê de este acontecer, podem intervir de maneira errada transmitindo um 

feedback desadequado. Contudo é necessário que o professor respeite uma 
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sequência de comportamentos para emitir um feedback pedagógico, que 

segundo Piéron e Delmelle (1982) o docente deve observar e perceber quais os 

erros na prestação, tomar a decisão (atuar ou não atuar, e se caso atuar de que 

forma), transmitir o feedback, observar as mudanças no desempenho motor do 

aluno, e observar de novo a ação do discente e transmitir de novo feedback. 

Porém, o professor tem de ser capaz de fazer um balanço entre os 

feedbacks transmitidos. É importante que estes sejam organizados de maneira 

positiva, o que melhorará o bom ambiente e clima dentro da turma, e dessa forma 

estará a encorajar e a elogiar as ações dos alunos e a reforçar aspetos fortes da 

sua prestação. Por outro lado, quando os FBs são progressivamente negativos, 

poderá causar desmotivação nos mesmos (Rosado & Mesquita, 2011). 

 De modo a conseguir identificar os problemas, é necessário que o 

docente detenha conhecimento sólido da matéria. Segundo Rosado (1995), é 

importante que este possua conhecimento tático e técnico, saiba quais são os 

critérios de êxito e os erros mais comuns que os alunos apresentam na sua 

execução. O conhecimento prévio do aluno também influencia e interfere com a 

qualidade da informação transmitida no feedback do professor, pois quando mais 

alto for o nível dos alunos maior o grau de complexidade da tarefa. Concordando 

com estas ideias, Mesquita (1998) sublinha que deve ser realizada uma 

apropriação do conteúdo informativo do FB com o nível de desempenho, pois é 

um fator que interfere diretamente com os resultados da aprendizagem. Os 

momentos de exposição teórica que acontecem pré-tarefa, devem ser realizados 

de forma clara, e devem conter toda a informação necessária para a boa 

realização do exercício de forma a cumprir os objetivos estabelecidos pelo 

professor (Magill, 1994). 

 O FB deve acontecer de forma natural e frequente de modo a que cada 

aluno receba informações sobre as suas ações. Todavia esta não pode ser 

excessiva, tornando o aluno dependente da mesma, diminuindo a possibilidade 

de este trabalhar o raciocínio critico e consequentemente de se autoavaliar. 

Posto isto, a transmissão de feedbacks é maior nos momentos de aquisição de 

novas aprendizagens e na realização de tarefas mais exigentes, contudo a 

quantidade de FB vai diminuindo ao longo do tempo, de maneira a que os 
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praticantes se corrijam a eles próprios (Wulf et al., 1998). Para que o FB tenha 

sucesso deve ser realizado logo após a execução para que o aluno confronte a 

informação recebida com a informação da sua própria ação (Rosado & Mesquita, 

2011). Se o FB não for emitido logo após a execução terá menor eficácia, visto 

que os alunos já não se recordam na integra da sua ação (Rosado, 1995). 

 De acordo com Rosado (1995), a correta gestão de algumas variáveis, 

como a quantidade de intervenções, o grau de especificidade destas, o objetivo 

como são feitas, a forma, o momento, a direção e a relação com a informação 

anterior permitem uma eficaz organização do FB. Para este estudo apenas estão 

eminentes as dimensões objetivo, forma e direção utilizadas por Sarmento 

(2004). 

Segundo Sarmento (2004), relativamente à dimensão objetivo podemos 

ter quatro tipos de feedback: avaliativo, prescritivo, descritivo ou interrogativo. É 

nesta dimensão que o docente fica a conhecer como realmente é a sua prática, 

o que faz desta dimensão uma das mais significativas, focando-se diretamente 

na performance e como melhorá-la (Rosado & Mesquita, 2009).  

Quanto ao feedback avaliativo, este é considerado o mais pobre quanto à 

sua qualidade, uma vez que este é realizado através de um juízo de valor, não 

ajudando o aluno a melhorar, sendo apenas transmitida pelo professor uma 

pequena informação ao aluno sobre o seu desempenho motor (Rosado & 

Mesquita, 2009). Os feedbacks prescritivos e descritivos são muito importantes 

para a melhoria do aluno. O primeiro informa o aluno de como realizar a tarefa e 

o que deve fazer para melhorar a sua ação, o segundo informa o aluno de como 

foi realizada a sua ação. Por último o feedback interrogativo, neste o professor 

interroga o aluno sobre as suas próprias ações, levando-os a raciocinar sobre o 

que realizaram.  

Relativamente à dimensão forma, este pode ser auditivo, visual através 

de demonstrações ou misto (auditivo-visuais). Os feedbacks devem ser 

auditivos- visuais e não apenas verbais (Rosado, 1988), levando assim os alunos 

a compreenderem melhor e mais rapidamente a informação.  

No que diz respeito à direção dos feedbacks estes podem ser dirigidos a 

um aluno, a um grupo de alunos ou a uma turma (Piéron et al, 1987 cit. Por 
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Ribeiro, 2009). De acordo com Rosado (1988) os FBs individuais são os mais 

utilizados. Nos desportos coletivos, a frequência do FB em grupo aumenta uma 

vez que o jogo é realizado por equipas e muitas vezes os erros são coletivos e 

não de um só aluno.  

Durante o EP a importância de transmitir feedbacks oportunos e de 

qualidade foi sempre tomada em conta pelo PE, pela relevância que este 

acarreta no processo ensino-aprendizagem dos alunos. Neste contexto surge o 

presente estudo de investigação-ação para caracterizar e avaliar o tipo de 

feedback do PE enquanto docente principal de EF numa turma de 8º ano na 

modalidade de basquetebol. Os objetivos desta investigação passam por 

identificar o perfil do docente em relação ao feedback de modo a desenvolver 

uma otimização do processo ensino-aprendizagem que vai ser desenvolvido 

pelo professor.  

 

 

4.3.3.4.3.1 Participantes 

 

Para a realização deste estudo foi observada um PE (autor da pesquisa) 

do 2º Ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da FADEUP, durante 6 tempos de aulas de Basquetebol. Foram 

registados 240 minutos de observações de transmissões de FB do PE, numa 

turma do 8º ano de escolaridade com um total de 27 alunos, 13 do género 

masculino e 14 do género feminino, com idades compreendidas entre os 13 e os 

14 anos de idade, de uma EC da cidade do Porto.  

O estudo foi realizado durante o 3º período do ano letivo de 2018/2019.  
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4.3.3.4.3.2 Instrumentos 

 

Logo após a recolha de dados, foram registadas todas as informações 

oriundas das gravações efetuadas.   

O instrumento utilizado foi o “Sistema de Observação do Feedback 

Pedagógico” proposto por Sarmento (2004). Este sistema de observação é 

constituído por 4 dimensões, sendo elas o objetivo, a forma a direção e a 

afetividade, contudo, apenas as 3 primeiras dimensões foram consideradas 

neste estudo. Começando pela primeira dimensão Objetivo esta divide-se em 4 

tipos: avaliativo; prescritivo; descritivo; interrogativo. 

 

Tabela 4 - Dimensão Objetivo -  Tipos de Feedback 

 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Avaliativo 

O professor reage à prestação do aluno emitindo uma 

apreciação dessa execução, independentemente da 

forma como foi realizada. Este pode ser positivo ou 

negativo. 

Prescritivo 

O professor reage à prestação do aluno informando-o 

como deve ser feita a ação numa tentativa seguinte ou 

a forma de como a deveria ter realizado. 

Descritivo 
O professor transmite ao aluno como foi a sua 

prestação, descrevendo como foi realizada. 

Interrogativo O professor questiona o aluno acerca da sua ação. 

 

 

Relativamente à dimensão forma esta divide-se em: auditivo; visual; 

cinestésico e misto. 
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Tabela 5 - Dimensão Forma - Tipos de Feedback 

 

F
O

R
M

A
 

Auditivo 
O professor manifesta-se verbalmente (exclusivamente 

de forma oral). 

Visual 
O professor utiliza formas não verbal de se manifestar, 

utilizando expressões corporais para o fazer. 

Cinestésico 
O professor manipula o corpo do aluno, para explicar 

como deve ser realizado. 

Misto 
O professor explica e ajuda durante a execução (inclui 

as 3 formas descritas anteriormente) 

 

 

A última dimensão referida neste estudo é a direção, esta reparte-se em: 

individual/aluno; dimensão grupo de alunos e turma. 

 

Tabela 6 - Dimensão Direção - Tipos de Feedback 

 

D
IR

E
Ç

Â
O

 

Individual/Aluno Feedback transmitido exclusivamente a um aluno. 

Grupo de 

alunos 
Feedback transmitido a um grupo de alunos. 

Turma Feedback transmitido para toda a turma 

 

 



70 
 

4.3.3.4.3.3 Recolha de dados 

 

A recolha de dados foi efetuada durante o 3º período, para este efeito foi 

utilizada uma câmara de filmar com microfone CANON , para registar todos FBs 

transmitidos pelo PE aos alunos. A câmara esteva sempre fixa no local mais 

apropriado do pavilhão, estando esta sempre controlada pelo PC. 

O estudo ocorreu em 3 aulas de 100 minutos da modalidade de 

Basquetebol no 3º período. Na 1ª aula foi realizada então a 1ª gravação, e, após 

a recolha dos dados, todos os feedbacks foram analisados e distribuídos em 

categorias de modo a caracterizar cada um deles. Na 2ª aula de 100 minutos 

ocorreu a 2ª gravação. Nesta aula a atuação do Professor Estagiário foi 

influenciada pela análise da sua prestação na aula 1, também nesta após a 

recolha de dados, os FBs foram transcritos e analisados. Na 3ª e última aula do 

estudo aconteceu a 3º gravação.  

Nas três aulas de 100 minutos apenas 80 minutos de cada uma delas é 

que foram transcritos. Foi sempre necessário disponibilizar 10 minutos de 

tolerância para os alunos se equiparem, visto que todas as aulas começaram no 

primeiro tempo da manhã e 10 minutos no final da mesma para cuidarem da sua 

higiene pessoal e evitar o atraso na aula seguinte.  

Quando à prestação da turma na modalidade de Basquetebol, embora 

esta apresente diferentes níveis de desempenho é uma turma com muita 

disponibilidade e muito bem trabalhada, o que por um lado pode ter levado o PE 

a ter mais dificuldades na intervenção junto dos alunos pois exigia um maior 

conhecimento do conteúdo da modalidade em questão, mas, por outro lado 

permite verificar se o PE esteve à altura do desafio e conseguia transmitir 

feedback à turma com qualidade. 

 

4.3.3.4.3.4 Procedimento de análise de dados  

 

Logo após recolher todos os dados das gravações, os mesmos foram 

analisados e dispostos de acordo com as dimensões de cada FB. Depois de 
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analisados todos os dados, realizou-se uma comparação entre as três aulas, 

com o intuito de observar as mudanças ocorridas.  

Para este efeito utilizou-se uma estatística descritiva de frequências ( FA- 

frequência absoluta ( nº de ocorrências); FR- frequência relativa (percentagem 

%). Todas as variáveis apresentadas dizem respeito às categorias da ficha de 

Observação do Feedback Pedagógico . 

 

4.3.3.4.4 Apresentação dos Resultados 

 

Resultados  

 

Dos 220 minutos totais de observações, resultaram 345 registos de 

observações pertencentes à dimensão Objetivo, Forma e Direção do FB. Desta 

forma, com base nos feedbacks registados através das observações efetuadas, 

é necessário analisar cada um de acordo com a sua dimensão, A primeira 

dimensão estudada é a “objetivo” (tabela 7) 

 
Tabela 7- Avaliação dos Feedbacks na dimensão “Objetivo” nos 3 momentos 
de observação. 

 FA      FR 

Objetivo Obs 1 Obs 2 Obs 3 Obs Total 

Avaliativo 
Positivo 46 43 62 151 44% 

Negativo 5 7 10 22 6% 

Prescritivo 37 32 28 97 28% 

Descritivo 12 10 6 28 8% 

Interrogativo 7 25 15 47 14% 

Total 345 100% 

 
 

Relativamente a cada feedback emitido quanto à dimensão objetivo, é de 

fácil perceção que o Avaliativo (50%) foi o mais utilizado nas 3 aulas observadas, 

este divide-se em feedback avaliativo positivo (44%) e em feedback avaliativo 
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negativo (6%), seguido do feedback prescritivo (28%). O terceiro mais utilizado 

foi o interrogativo (14%) e o menos utilizado foi o descritivo com (8%). 

 A dimensão “Forma” foi avaliada de forma similar à dimensão anterior, 

realizando-se a contagem e a avaliação dos feedbacks (tabela 8). 

 
Tabela 8 -  Avaliação dos Feedbacks na dimensão “Forma” nos 3 momentos 
de observação. 

 FA FR 

Forma Obs 1 Obs 2 Obs 3 Obs Total 

Auditivo 72 78 89 239 70% 

Visual 3 4 8 15 4% 

Cinestésico 0  0  0 0 0% 

Misto 32 35 24 91 26% 

Total 345 100% 

 
 

Fazendo uma análise do feedback quando à sua forma, o feedback mais 

ocorrente foi o auditivo (77%), o feedback misto (26%) é o segundo mais utilizado 

e o feedback visual foi emitido apenas 4% do em relação ao total. Quando ao 

feedback Cinestésico este não ocorreu em nenhuma das observações.  

Por último avaliamos a dimensão “Direção” (tabela 9) e os feedbacks 

emitidos. 

 

Tabela 9 - Avaliação dos Feedbacks na dimensão “Direção”, nos 3 momentos 
de observação. 

 FA FR 

Direção Obs 1 Obs 2 Obs 3 Obs Total 

Individual/Aluno 77 72 84 233 68% 

Grupo de Alunos 29 39 30 98 28% 

Turma 1 6 7 14 4% 

Total 345 100% 
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No que diz respeito à direção dos feedbacks emitidos, 68% foram 

aplicados aos alunos, 28% ao grupo de alunos e 4% à turma. 

 

Discussão dos resultados 

 

O professor deve transmitir aos seus alunos informações concretas sobre 

as suas execuções e o que deve fazer para melhorar as mesmas. Para Cushion 

e Jones (2001), emitir feedbacks com objetivos carregados de informações 

específicas melhoram a aprendizagem dos alunos. Desta forma, os alunos 

precisam de saber aquilo que fizeram (Feedback Descritivo) e/ ou o que devem 

fazer para melhorar (feedback Prescritivo). Os feedback interrogativos permitem 

aos alunos refletirem sobre a sua própria ação, de acordo com Rosado e 

Mesquita (2011) ao utilizar este tipo de feedback o alunos desenvolve a 

capacidade de avaliação da sua prática. Quanto aos feedbacks valorativos os 

mesmos autores afirmam que estes são utilizados para valorizar ou desvalorizar 

o comportamento do aluno. 

Relativamente à dimensão do feedback “Objetivo” os resultados 

distinguem-se dos resultados dos diferentes estudos. O feedback mais utilizado 

pelo PE foi o Avaliativo com 44% e de seguida o feedback prescritivo com 28%, 

o interrogativo aparece em terceiro lugar com 14% e o descritivo com 8%. Uma 

das razões para o número de FB avaliativos positivos ser tão elevado advém dos 

primeiros exercícios realizados nas 3 aulas, onde cada aluno aprimorava a sua 

técnica individual, o que levou o PE a motivar a evolução de cada elemento. 

Comparando os resultados obtidos noutros estudos, Martins (2009) diz-nos que 

o feedback prescritivo é o mais utilizado. Partilhando a mesma ideia Piéron e 

Gonçalves (1987) analisam o FB no contexto de aula de EF e do treino e 

concluíram que os feedbacks mais emitidos são o prescritivo (62,8%) e o 

avaliativo (12,8%) seguindo-se o Descritivo com 13,8% e o interrogativo com 

3,8%. De igual forma Serra (2001) em contexto escolar na modalidade de 

Andebol, chegou à conclusão de que o prescritivo e avaliativo são os mais 

emitidos e que o interrogativo é o menos utilizado pelo professor. Em 2004 

Sequeira e Rodrigues (2004) realizaram um estudo onde os feedbacks prescritos 
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foram mais frequentes (67,9%) e os menos utilizados foram os avaliativos e 

interrogativos com 8,28% e 6,44% respetivamente. O estudo de Piéron (1999) é 

o único encontrado que vai ao encontro dos resultados obtidos pelo PE, e que 

nos diz que a o feedback avaliativo é emitido pelo professor em 50%, sendo que 

o feedback avaliativo positivo ocorre em maior número que o negativo, 

reforçando assim a tentativa de manter um clima de aula propício para a 

aprendizagem. 

Na dimensão “forma”, o feedback auditivo foi o mais emitido pelo PE 

(70%), em segundo lugar aparece o feedback misto com 26%, seguido do visual 

(4%). Ao contrário da dimensão anterior, os resultados da dimensão “Forma” são 

consensuais com outros estudos. Richheimer e Rodrigues (2000) chegaram à 

conclusão de que o feedback auditivo e o feedback auditivo e visual (misto) são 

os mais utilizados 82 % e 16% respetivamente e o feedback visual apenas 

aparece em 2%. Serra (2001) e Aleixo e Viera (2012), obtiveram nos seus 

estudos a mesma conclusão, afirmando que o feedback auditivo e o mais 

frequente com percentagens superiores a 45%. De todos os estudos o que 

obteve valores mais semelhantes ao estudo realizado pelo PE, foi o de Markland 

e Martinek em (1998), onde o FB auditivo obteve uma percentagem de (67,26%) 

e o FB misto com (29,32%). 

Na dimensão “direção”, o feedback individual foi o mais frequente 

assumindo uma percentagem de 68% atuando em concordância com os 

resultados dos estudos de Siedentop e Tannehill (2000). Com percentagem 

intermédia aparece o FB de grupo com 28% e o de turma com apenas 4%. 

Analisando os mesmos estudos dos autores referenciados nas dimensões 

anteriores, chegamos a conclusão de que para estes o FB individual é o mais 

utilizado, seguindo-se o FB de grupo e por último o FB de turma. Sequeira e 

Rodrigues (2004) utilizam 82,6% de FB individual, apenas 11,8% de FB grupo e 

5,68% de FB de turma. Richheimer e Rodrigues (2000) o FB individual assume 

uma percentagem mais elevada que o anterior acontecendo em 91% das vezes. 

Já Serra (2001) apesar de concordar que o FB individual é o mais emitido pelos 

professores, este assume uma percentagem mais aproximada da percentagem 

do FB de grupo.  
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4.3.3.4.5 Conclusão  

 

O grande objetivo deste estudo passava foi caracterizar o tipo de feedback 

utilizado pelo EE em 3 aulas da UD de Basquetebol. Com a análise do mesmo 

foi possível para o EE ter conhecimento real da sua atuação e desta forma 

conhecer os aspetos negativos e positivos de seu trabalho como docente em 

relação ao feedback pedagógico, permitindo ao professor melhorar de aula para 

aula.  

Quanto às dimensões do feedback, no que diz respeito ao Objetivo, este 

acontece na maior parte das vezes de forma avaliativa, o que se conclui que o 

EE procura aumentar os níveis de motivação dos alunos, criando um clima 

favorável para a aprendizagem, o segundo mais utilizado foi o de forma 

prescritiva. Umas das lacunas do EE encontrada logo na primeira aula observada 

foi o pouco uso do Feedback interrogativo, este que teve um aumento nas aulas 

seguintes, passando a ser o terceiro mais utilizado. Em relação à Forma do FB 

por ser mais fácil e mais prático o FB auditivo foi o mais utilizado, contudo o FB 

misto teve grande importância ao longo das 3 aulas, pois o EE reconhece o valor 

da demonstração acompanhada de explicação verbal para ajudar o aluno a 

perceber o que deve fazer. O cinestésico não foi abordado em nenhuma aula, 

imediatamente na primeira gravação foi percetível pelo professor que o uso deste 

não acompanhado de ação verbal não se justificava. A Direção dos FBs foi em 

larga escala dirigida individualmente, os FBs de grupo apareciam mais quando 

a turma estava dividida por equipas e em competição. 

Para além do presente estudo ter levado o autor a identificar quais os tipos 

de feedbacks que são mais utlizados por ele próprio, ajudou-o de igual forma a 

ter perceção da sua ação durante a aula, após a análise das gravações foram 

identificados alguns “Tiques” do professor, nomeadamente na repetição de 

algumas palavras.  

 Para futuros estudos e sendo este um ano de constante evolução, 

entendo que seria interessante investigar as diferenças que existem na 

frequência e tipos de FBs do EE ao longo dos três períodos. Desta forma, o 
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professor não só teria a perceção da sua prática, como também teria acesso a 

toda a sua evolução durante o ano.  
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4.4 Avaliação  

 

Segundo Bento (2003) a avaliação é considerada como uma das tarefas 

primitivas do professor e é de extrema importância para o processo de ensino-

aprendizagem. Nesta estão todos os procedimentos de recolha e interpretação 

de informações relevantes sobre o desempenho dos diferentes alunos. De 

acordo com Rosado et.al (2002), a tarefa de recolher a informação, analisá-la e 

posteriormente interpretá-la, leva o docente a verificar se foram alcançados os 

objetivos de ensino. A avaliação pertence então ao processo educativo e 

compara os objetivos previamente definidos com os objetivos alcançados.  

É ao avaliar que conseguimos classificar os alunos de forma justa e 

perceber a evolução destes, e, caso a melhoria no desempenho dos discentes 

não seja a esperada, esta permite-nos identificar os erros cometidos, que 

posteriormente analisados podem ser colmatados, melhorando assim o 

processo ensino-aprendizagem. Contudo o docente deve definir “exatamente 

aquilo que para ele é importante e aquilo que procura; escolher o tipo de 

observação e/ou documentação que poderá fornecer mais dados naquele 

sentido; documentar os dados mais significativos; escolher de antemão critérios 

que ajudem a decidir acerca da satisfação ou insatisfação com os resultados e 

análise; encarar possibilidades de melhoria, em caso de resultados negativos, 

não deixando porém de as experimentar e de controlar o seu efeito” (Bento, 

2003, p. 190).  

De seguida irei falar da avaliação normativa e criterial, da avaliação 

diagnóstica, da avaliação formativa, da avaliação sumativa e da autoavaliação.  

 

4.4.1 Uso da Avaliação Normativa e o uso da Avaliação 

Criterial 

 

Quando falamos em avaliação normativa e de avaliação criterial é 

necessário clarificar que estas são duas interpretações que se regem por 
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referentes distintos. A avaliação normativa refere-se à norma e faz uma 

comparação entre a avaliação dos diferentes alunos permitindo-nos determinar 

quem está num nível superior e num nível inferior ao nível médio da turma. De 

acordo com Aranha (2004), avaliar relativamente à norma possibilita organizar 

os alunos do mais apto para o menos apto e dessa forma comparar a prestação 

de todos os alunos entre si. Já a avaliação criterial não faz uso dessa 

comparação, esta atua em função da performance de cada aluno na realização 

na tarefa. Segundo Gonçalves et. al. (2010), na avaliação por critério não existe 

a comparação com outros alunos, esta rege-se em função do desempenho de 

cada aluno. Nesta comparam-se os objetivos alcançados com os objetivos 

previamente estabelecidos. 

A avaliação criterial foi a que ganhou mais destaque neste ano e que me 

acompanhou em todas as unidades didáticas abordadas. Durante as aulas os 

alunos eram informados sobre como iria ser realizada a avaliação e quais os 

critérios que iam ser avaliados. Desta forma, todos os discentes partiam em 

ponto de igualdade, no sentido que todos saberiam o que tinham de fazer para 

atingirem o desempenho necessário.  

O recurso à avaliação normativa aparecia quando sentia que era 

necessário comparar a performance dos alunos entre si, permitindo-me então 

criar uma classificação de desempenho na turma. Esta evidenciou-se mais no 

final do primeiro período devido à necessidade de classificar os alunos. O 

professor cooperante teve implicações neste assunto, pois foi através deste que 

consegui utilizar de forma correta esta avaliação e a partir desse momento 

percebi que comparar os alunos era essencial para que todos fossem 

classificados de forma justa. Entendi de igual forma que não é tarefa fácil 

observar a turma na sua totalidade e analisar todos os critérios individualmente, 

sem se fazer uma referência à norma.  
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4.4.2 Avaliação Diagnóstica  

 

Esta avaliação é realizada no início de cada Unidade Didática e possibilita 

ao professor recolher a maior quantidade de informação sobre o conhecimento 

e o nível dos seus alunos relativos a uma modalidade, desta forma a AD ajuda a 

definir quais os conteúdos e objetivos. De acordo com Gonçalves et al. (2010), 

a recolha de informação captada na avaliação diagnóstica leva a que sejam 

planeados os objetivos para cada matéria com o intuito de potenciar o 

desenvolvimento dos alunos. Ao conhecermos as competências de cada aluno 

conseguimos arrecadar estratégias para que estes consigam evoluir na sua 

prática, como por exemplo o trabalho por níveis.  

Ao longo do ano letivo foram lecionadas sete modalidades diferentes, 

contudo em Badminton e em Atletismo- Corrida de Estafetas não foi realizada a 

AD. Sendo estas duas UD muito curtas, optei com o apoio do PC, começar estas 

modalidades questionando os alunos sobre o que ainda se lembravam do que 

aprenderam acerca da modalidade do ano anterior.  

“Comecei a UD de Atletismo- Corrida de Estafetas por uma conversa com 

a turma sobre a modalidade, ao longo desta fui fazendo algumas questões 

relativas à transmissão do testemunho. Para meu espanto, a turma recordava-

se bastante bem do que tinham aprendido. Desta forma percebi que o nível dos 

alunos era mais alto do que esperava.” 

RA, nº 20 de Atletismo- Corrida de Estafetas 

 

 “Hoje realizamos a primeira aula de Badminton e sendo esta uma unidade 

de apenas 5 tempos optei por não realizar avaliação diagnóstica. Tal como 

aconteceu em Atletismo recorri ao questionamento para analisar o conhecimento 

que a turma possui acerca desta modalidade. Aproveitei também o primeiro 

exercício (jogo de sustentação) para verificar o nível dos alunos.” 

RA, nº57 de Badminton 

 

Foi-nos sugerido pelo PC que as duas primeiras avaliações diagnósticas 

foram realizadas em conjunto pelo NE. A grelha de AD foi então realizada pelos 
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EE e corrigida pelo PC. Durante estas AD’s cada um de nós ficou responsável 

por um grupo de alunos da turma. Esta estratégia revelou-se muito importante 

para nós, desta forma percebemos que a nossa grelha possuía um grau de 

complexidade elevado e que avaliar é um processo demorado.  

 

 “Felizmente contei com a ajuda dos meus colegas de estágio para realizar 

a avaliação diagnóstica de voleibol da minha turma, confesso que se estivesse 

sozinho ia ter imensas dificuldades em fazê-lo.”  

RA, nº1 de Voleibol 

 

Este primeiro impacto permitiu-me perceber a complexidade de avaliar. A 

partir deste momento as minhas grelhas de observação começaram a ser mais 

simplificadas, contendo apenas os conteúdos mais importantes, permitindo-me 

realizar em todas as UD a devida avaliação diagnóstica.  

 

4.4.3 Avaliação Formativa 

 

A Avaliação Formativa (AF) tem um papel muito importante no processo 

ensino-aprendizagem, sendo fundamental para o professor efetuar a sua função 

da melhor maneira. Esta permite ao professor analisar o desempenho da turma 

e assim perceber quando tem de avançar ou recuar no planeamento. De acordo 

com Ribeiro e Ribeiro (1990. Cit. Por Gonçalves et al., 2010), a avaliação 

formativa ao acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem, consegue 

identificar as aprendizagens bem e mal sucedidas, fazendo assim com que os 

alunos atinjam os objetivos previamente estabelecidos.  

Ao longo de todo o ano letivo a AF foi utilizada por mim em todas as aulas. 

Foi-me aconselhado pelo PC, criar um documento que me permitisse registar 

todos aspetos importantes observados nas aulas. Ao fazê-lo, consegui analisar 

o desempenho dos alunos e acompanhar de forma mais presente a sua 

evolução. Esta permitiu-me também perceber quais eram os alunos que estavam 

a ser mais observados por mim e aqueles que não tinham tanto a minha atenção. 
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Avaliar desta forma obriga o docente a uma reflexão constante sobre a evolução 

dos alunos nas diferentes matérias, o que possibilita uma alteração no método 

de trabalho com a intenção de cumprir os objetivos. Desta forma quando os meus 

alunos já dominavam o conteúdo avançava para outros mais complexos, 

contudo quando estes ainda demonstravam dificuldades em realizá-lo, 

prolongava o tempo de exercitação. 

 A avaliação formativa permitiu-me realizar uma avaliação mais justa e 

contínua, nesta os alunos tinham conhecimento que todas as aulas contavam 

para a sua classificação e não apenas a aula final. Esta avaliação ajudou-me a 

estar completamente preparado para o momento da avaliação sumativa, pois já 

tinha conhecimento da capacidade dos diferentes alunos.  
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5. Fora do Pavilhão  
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5.1 Atividades do Grupo de Educação Física 

 

5.1.1 Dia Europeu do Desporto Escolar  

 

No dia Europeu do Desporto Escolar, a escola promoveu atividades para 

os alunos que teriam aula de educação física de manhã. 

Como o Futsal é a modalidade a que estou ligado, foi-me pedido pela 

professora responsável por esta estação para ajudar na atividade. Neste dia 

cheguei bem cedo a escola para ajudar a montar os campos e dar os últimos 

retoques no que fosse preciso.  

A atividade consistia em jogos de 1x1 de futsal, onde existiam três 

divisões (1ª, 2ª, 3ª), o jogador que ganhava o jogo subia de divisão e o jogador 

que perdia descia. Fiquei responsável pelo campo da 2ª divisão. A professora já 

tinha realizado o regulamento, por isso os alunos quando chegavam aos campos 

já sabiam as regras e o funcionamento da atividade. 

Ao participar nesta atividade e sendo esta a primeira enquanto professor 

numa escola foi importante para mim observar de perto todas as tarefas e 

estratégias usadas pelos professores para que esta corresse da melhor forma.  

Nesta consegui também dar o meu contributo, como existiam momentos 

em que estava muita gente à espera para jogar sugeri à professora reduzir o 

tempo e o número de golos com o objetivo de pôr mais gente em atividade. A 

medida tomada foi eficaz existindo assim uma maior rotação dos alunos, 

reduzindo o tempo de espera. No final a professora agradeceu pelo conselho, 

conselho este que me deu confiança para dar mais vezes a minha opinião. 

Atividades deste género deveriam acontecer de forma mais regular na 

escola, visto que aumentam a motivação dos alunos para as aulas de EF e 

promovem a prática desportiva regular. Quanto à minha participação permitiu-

me conhecer mais alunos, os funcionários dos pavilhões e os professores do 

grupo de EF. 
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5.1.2 Corta-Mato Escolar 

 

 O corta mato é um evento realizado todos os anos pelo grupo de 

educação física. Fazer parte da organização deste, foi muito positivo enquanto 

PE. Tive a oportunidade de acompanhar de perto todo o processo de construção 

e funcionamento da corrida. Ao estar atento e presente, consegui aprender e 

arrecadar competências para num futuro também eu organizar esta atividade 

que envolve tantos alunos de diferentes escalões. Ao longo de todo o 

planeamento as diferentes estratégias que os professores conheciam e 

colocavam em prática fizeram com que parecesse fácil criar uma atividade desta 

dimensão.  

 No dia 23 de novembro de 2018, na Quinta das Freiras, perto da escola 

Secundária de Rio Tinto realizou-se então o Corta Mato. Cheguei ao local à hora 

estipulada e em conjunto com os outros professores começamos a montar e a 

limpar o espaço, para desta forma minimizar o risco de queda dos alunos. Cada 

professor ficou responsável por uma função na prova. As funções passavam por 

entregar os dorsais aos alunos, realizar as diferentes partidas, fazer o 

preenchimento dos resultados numa folha logo após a corrida e a respetiva 

contabilização dos diferentes tempos de prova, etc. A boa distribuição das 

tarefas pelos Professores de educação física e funcionários da escola foi 

essencial para o sucesso da atividade.  

Nesta fiquei responsável de levar a folha dos resultados até ao nosso PC 

que ficou encarregue de os colocar no computador e ao mesmo tempo ia 

entregando os dorsais aos alunos que chegaram atrasados. Esta foi uma tarefa 

que achei fácil de realizar, o facto de estar tudo bem alinhavado facilitou muito 

as funções de cada um. Na prova cada escalão tinha o seu horário, sendo que 

os escalões mais pequenos foram os primeiros a entrar em prova. Este dia além 

de promover o gosto pelo desporto e pela prática do mesmo, é recheado de 

festividade, amizade e cooperação. Muitos foram os objetivos dos alunos que 

participaram, alguns estavam focados em ganhar, outros apenas tinham como 

objetivo conseguir terminar, o importante é que cada um deu o melhor de si, na 

tentativa de se superarem a eles próprios nunca desistindo.  
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 É de realçar que todo o trabalho de equipa que foi feito pelos professores 

antes e durante a prova, promoveram o sucesso deste. Esta foi uma atividade 

que provocou um grande envolvimento de toda a comunidade escolar, onde os 

alunos foram o principal destaque do evento. Este serviu também como 

aprendizagem para mim e para os meus colegas do NE. 

 

 

5.1.3 Torneio de Badminton 

 

Logo no início da nossa jornada como professores ficou instituído no 

planeamento anular que iriamos ter de organizar um torneio de badminton. Na 

Escola Secundária de Rio Tinto ainda não tinha sido realizado nenhum torneiro 

desta modalidade, por isso esta foi uma boa oportunidade de nos testarmos a 

nos próprios e ultrapassar todos os desafios para conseguirmos organizar um 

evento com qualidade.  

 Começamos a planear o torneio umas semanas antes, e em conjunto 

decidimos que iriamos fazer duas competições diferentes, uma para os alunos 

do 3º ciclo e outra para o os alunos do secundário, sendo que cada uma delas 

ocorreu em pavilhões diferentes, a primeira ocorreria no pavilhão novo (G4) e a 

segunda ocorreria no pavilhão velho (G1, G2 e G3).  

 No pavilhão velho foram montados doze campos e no pavilhão novo foram 

montados seis. Como existem muitas turmas e um elevado números de alunos 

nesta escola, ficou delineado logo no início que cada turma não podia escrever 

mais de cinco elementos e dois suplentes, caso alguém faltasse, pois só desta 

maneira conseguíamos realizar a competição toda no mesmo dia.   

Começamos então por criar um cartaz para que toda a comunidade 

escolar tivesse conhecimento do torneio de badminton, este continha a data e 

as horas do evento e como se poderiam inscrever. Começamos também a 

construir um regulamento para dar a conhecer aos participantes algumas regras 

da modalidade e do torneio. O passo seguinte foi distribuir as fichas das 

inscrições pelos diferentes professores de EF da escola. Quando soubemos 

quantos e quais alunos que iriam participar avançamos para o esquema de 
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competição das duas competições. No início, pensamos em fazer grupos de três 

participantes, contudo essa decisão alterou-se para quatro elementos após uma 

análise mais cuidada, desta forma os alunos tinham a oportunidade de realizar 

mais um jogo. Existiu também a preocupação de na fase de grupos de não 

colocar os alunos da mesma turma no mesmo grupo, estes apenas se poderiam 

encontrar nas fases a eliminar.  

 Contámos que em cada grupo, os jogadores que não estivessem a jogar 

fizessem de árbitro, e foi nesta base que construímos o quadro competitivo. 

Utilizamos esta estratégia pois não tínhamos professores suficientes para 

arbitrar tantos jogos.  

 No dia anterior à prova fiquei responsável por marcar os diferentes 

campos nos dois pavilhões, contudo como durante a noite o G4 iria ser utilizado 

tivemos de adiar para o dia seguinte a montagem dos campos nesse pavilhão. 

Ficou também decidido quem ia para cada pavilhão e a hora que tínhamos de 

entrar na escola para acabar de dar os últimos retoques de modo a que tudo 

ficasse pronto.  

Assim no dia 14 de dezembro de 2018, cheguei bem cedo à escola para 

acabar de montar os campos do G4.  Eu o meu colega do NE ficamos 

encarregues da competição do 3º ciclo e podemos contar também com a ajuda 

de uma professora da escola. No início do evento, estava tudo muito confuso, 

por isso tomei a iniciativa de organizar os alunos, fazer uma breve explicação 

das funções de cada um e começar a distribuí-los pelos diferentes campos. A 

competição começou assim com um ligeiro atraso, contudo passada esta 

azáfama inicial, o torneio aconteceu de forma natural e planeada. Todos os 

alunos sabiam que tinham de informar os professores do resultado a seguir a 

cada jogo, facilitando-nos assim muito trabalho. 

 Mal acabou a fase de grupos e preenchidas as fichas das eliminatórias 

começamos as fases a eliminar. A partir dos quartos de final decidimos começar 

os jogos ao mesmo tempo, desta forma os alunos não se dispersavam tanto e 

conseguíamos iniciar as fases seguintes de imediato. Às 11 horas e 45 minutos 

a final terminou e começamos a arrumar todo o material.  
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Durante o evento reparei que existiram alguns erros. Na minha opinião 

estavam poucos professores no pavilhão novo em comparação com o pavilhão 

velho. Faltaram também os prémios e os diplomas de participação. Poderíamos 

ter usado a coluna de som para facilitar a organizar do torneio, esta que seria 

uma grande ajuda para colocar os alunos nos respetivos campos.  

Em suma, realizar este evento foi uma experiência muito positiva para 

mim, ajudando-me a crescer enquanto docente. Organizar um evento desta 

plenitude implica muita responsabilidade e exigência, pois participaram neste 

torneiro cerca de duzentos e quarenta alunos. O Empenho, a alegria e a 

festividade são algumas das palavras que caracterizam este torneio, numa 

manhã diferente na ESRT.  

 

 

5.1.4 Peddy Paper 

 

No dia 23 de maio de 2019, realizou-se o Paddy Papper, maio mês do 

coração. Este foi organizado em conjunto pelo NE e pelo núcleo de Projeto 

Educação e Cidadania. Quanto ao núcleo de estágio este ficou responsável por 

elaborar o regulamento e as folhas em Excel para o cálculo dos tempos de prova. 

O PC teve um papel importantíssimo, este foi o principal responsável por estar 

tudo organizado e preparado previamente, para além de ter a função de orientar 

a construção do evento, também criou o cartaz, a carta da prova e as fichas de 

prova. 

 Nesta atividade participaram cerca de duzentos e vinte alunos distribuídos 

em quatro equipas dentro de cada turma de 7º e 8º ano de escolaridade, fazendo 

assim um total de trinta e duas equipas. No final ganhava a turma que fizesse a 

prova no menor tempo possível. 

Foram então criados dez postos espalhados pela escola. Oito desses dez 

postos tinham quatro desafios diferentes cada, para que desta forma as equipas 

não copiassem umas pelas outras. Nos dois postos restantes, os desafios eram 

de caráter desportivo, um deles era dedicado ao Futsal onde os alunos 

realizavam um exercício de condução de bola e o outro era relacionado com a 
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modalidade de basquetebol onde cada equipa fazia sete lançamentos em apoio. 

Além de todas estas atividades os alunos poderiam ainda receber uma 

bonificação caso entregassem um inseto vivo e se conseguissem manter um 

copo com um líquido específico ao longo de toda a prova.  

  Ao longo da prova foi notório que os alunos estavam a gostar bastante 

de a realizar, pois os feedbacks que fomos ouvindo durante toda a manhã foram 

bastante positivos. Contudo nem tudo correu da melhor forma. A distribuição dos 

dorsais só foi realizada quando a equipa iniciava a prova o que provocou alguns 

atrasos nas saídas, situação que foi resolvida quando nos apercebemos do erro 

que estávamos a cometer, desta forma passámos a distribuir os dorsais a todos 

os participantes e a situação foi rapidamente resolvida. À semelhança do que 

aconteceu anteriormente também na estação do futsal começámos por utilizar 

só um circuito, uma vez que ficaram equipas em espera, rapidamente montamos 

o segundo, eliminando assim todos os atrasos. 

 Ter organizado e participado neste evento deixa-me bastante orgulhoso, 

o paddy papper acabou por correr muito bem, quer para nós professores como 

para todos os participantes que se mantiveram sempre motivados ao longo de 

todo o percurso. Não tenho dúvidas que um dia mais tarde poderei organizar 

com sucesso outro evento semelhante e espero também que este seja realizado 

mais vezes na escola secundária de Rio Tinto.  

 

 

5.1.5 Desporto Escolar – Natação  

 

O DE tem como principais objetivos promover a prática desportiva, 

adquirindo desta forma hábitos de vida saudáveis contribuindo para uma 

sociedade mais ativa. Desta forma oferece aos alunos rotinas de qualidade na 

prática desportiva. De acordo com Rodrigues (1995) o DE é onde os alunos 

escolhem livremente e voluntária a atividade que querem praticar. Este funciona 

como uma atividade extracurricular que esta inserida no plano de atividades da 

escola. 
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 Na escola onde estagiei, e sendo este um agrupamento muito vasto 

assegura uma grande variedade de modalidades que estavam disponíveis para 

os alunos praticarem, entre elas: a natação, o futsal, o badminton, tiro ao arco, 

basquetebol, e ginástica acrobática. Estas podem ser praticadas por qualquer 

aluno que represente o agrupamento.  

Numa fase inicial ponderei optar pela modalidade de Futsal, desde de 

pequeno que estou envolvido nesta modalidade, o que me permitiria aprender e 

partilhar algum do meu conhecimento com os atletas e professores principais, 

mas visto que este foi um ano repleto de aprendizagens optei por acompanhar 

mais de perto a modalidade de natação. Escolhi natação por dois motivos 

principais. Natação é uma modalidade na qual não estava tão familiarizado e 

precisava de aprimorar o meu conhecimento e dessa forma ganhar mais bases 

que poderão ser úteis na nossa área, e por outro lado, o horário em que esta 

estava inserida encaixava perfeitamente na minha rotina.  

 Embora existam algumas competições interescolares em que o AERT 

também participa acho que estas deveriam aparecer em maior quantidade. 

Dessa forma o DE tornava-se mais apelativo para os alunos, o que levaria a um 

aumento significativo dos participantes. Na natação, por exemplo, todos os 

esforços e dedicação da minha parte e da professora responsável apontaram no 

sentido de ajudar os alunos a melhorar o seu desempenho, melhorando 

progressivamente as marcas pessoais, superando-se a eles próprios. No 

entanto, existiam fatores que retiram credibilidade ao DE. Este funciona ao 

mesmo tempo que a aulas, o que só permite a presença dos alunos que tenham 

hora livre nessa altura, outro dos aspetos passa pela seriedade e compromisso 

dos alunos com este projeto que muitas das vezes fica aquém.  

 No sentido de melhorar o DE o Agrupamento deveria encontrar 

estratégias de modo a angariar mais alunos para as modalidades, a meu ver um 

dos passos seguintes seria no sentido de encontrar uma hora unicamente para 

o DE. Pois desta maneira conseguiríamos melhorar substancialmente a boa 

formação dos jovens. 
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6. Conclusão e Perspetivas de Futuro 
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 6.1   Conclusão e Perspetivas de Futuro 

 

Este é o último capítulo de todo o trabalho realizado ao longo do ano mais 

marcante da minha vida. Neste momento sinto uma multiplicidade de emoções, 

por um lado sinto-me feliz e orgulhoso pelo trabalho desenvolvido, acabando 

assim com a sensação de dever cumprido, por outro é com muita saudade que 

chego ao fim de um ciclo que me proporcionou a aquisição de novas 

aprendizagens e conhecimentos permitindo-me realizar o meu sonho.  

Foram 10 meses de muitas experiências e aventuras, 10 meses de muito 

trabalho e superação, mas essencialmente 10 meses de crescimento pessoal e 

profissional. Confesso que nem sempre foi fácil, existiram momentos bastante 

complicados que exigiram de mim muita organização e esforço, lutando muitas 

vezes contra o cansaço que se ia acumulando. Contudo os momentos de 

felicidade ultrapassam todas as dificuldades sentidas. Sei que consegui deixar a 

minha marca na escola, mas sobretudo consegui deixar parte de mim aos meus 

alunos. Hoje não tenho dúvidas que todos esses momentos valeram a pena. 

Durante este ano tive a oportunidade de ter ao meu lado pessoas com 

muita experiência na área da docência que se mostraram sempre disponíveis 

para me ajudar, ao lado destes fui ganhando confiança, acreditei mais em mim, 

motivando-me a quer mais e melhor, tanto para mim como para os meus alunos. 

Embora o EP tenha muita influência para o professor estagiário na maneira como 

interpreta a docência, ao longo deste ano fui sempre eu próprio, criando assim 

uma identidade profissional que não se distinguiu da identidade pessoal.  Ao 

longo do RE referi várias vezes que a relação que é estabelecida com a 

comunidade é fulcral para desempenhar um bom trabalho. Os funcionários da 

escola foram sempre simpáticos, mostrando-se sempre disponíveis para ajudar 

quando era que necessário. Os professores da escola que partilharam muito 

conhecimento connosco e que sempre nos trataram como verdadeiros 

professores. Mas o melhor de tudo foram os meus alunos. Felizmente tive a sorte 

de trabalhar com jovens incríveis e consegui conquistar e ser conquistado por 

cada um deles, fazendo com que me sentisse o estagiário mais sortudo do 

mundo. Levo-os todos na minha memória e no meu coração. 
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Relembro o meu ano de estágio como um ano de procura de 

conhecimento e de competência, recheado de obstáculos e emoções fortes, de 

lutas e conquistas. Irei sempre relembrá-lo, especialmente, com muito orgulho e 

saudade.  

Quanto ao futuro, espero um dia ter o prazer de voltar a ser professor de 

Educação Física. Embora tenha noção que a caminhada será longa e recheada 

de obstáculos, sinto que escolhi o caminho certo, e tudo farei para continuar a 

fazer aquilo que realmente gosto. Resta-me guardar todos os momentos que 

passei ao longo deste ano magnífico, levando sempre comigo todos as lágrimas 

derramadas e abraços apertados partilhados com todos os meus alunos e 

amigos a hora da despedida.  

Ainda nem acredito que realizei o meu sonho “Ser Professor de Educação 

Física”! 
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Anexo I - Ficha de Caracterização Individual 

 

 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO – QUESTIONÁRIO 

 Este questionário foi elaborado com o objetivo de te conhecer melhor, pelo que deves 

ser sincero (a), não existindo respostas certas ou erradas. 

 O teu passado desportivo e histórico clínico serão determinantes para o planeamento 

do processo ensino-aprendizagem e consequente estruturação das aulas, pelo que deves ser 

sempre verdadeiro (a) nas tuas respostas. 

I – Identificação do Aluno 

Nome:___________________________________________________________________________ 
 

Nº de aluno: ___ Curso:_______________________________ 
 

Ano:________ Turma:_______ 

Localidade de habitação:______________________________ 
 

Data de nascimento:__________ 

 
II – Prática Desportiva 

Praticas alguma modalidade desportiva federada?  ______________________________________ 
Se sim, qual? _____________________________________________________________________ 
Treinas quantas vezes por semana? ______. Quantas horas por sessão? ______________________ 

Para além dessa, já praticaste mais alguma modalidade?  _________________________________ 
Se sim, qual ou quais? ______________________________________________________________ 

 
III – Educação Física 

Das modalidades que experimentaste: 

Quais são as que mais gostas? _______________________________________________________ 

Quais são as que tens mais dificuldades? _______________________________________________ 

Quais são as que tens menos dificuldades? _____________________________________________ 
 

Qual a tua motivação para as aulas de Educação Física (de 1 a 10)? __________________________ 
 

Qual a tua opinião acerca da Educação Física? (Assinala com uma cruz (X) 

Muito 
importante 

 Importante  Pouco importante  Nada importante  

 

Consideras a carga horária atual da disciplina: 

Claramente 
insuficiente 

 Insuficiente  Suficiente  Adequada  Excessiva  
Claramente 

excessiva 
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IV – Saúde 
 

Tens algum dos seguintes problemas de saúde? 

- Problemas respiratórios  ____Sim_____ Não______ Quais?___________________ 
------- 

- Problemas cardíacos______ Sim________ Não_______ Quais?_______________________________ 
 

- Problemas motores____ Sim_________ Não_______ Quais?________________________________ 
 

- Problemas musculares_____ Sim____________ Não__________ Quais?_______________________ 
 

- Epilepsia_____ Sim___________ Não_______ 
 

Diabetes___ Sim____________ Não_______ 

Problemas de audição__ Sim_____ Não ___ 
 

 

 
 

 

Problemas de visão____ Sim______ Não ___ 
 

Outros  Quais? ___________________________________ 
 

 

V – Ocupação dos tempos livres 

 

Obrigado pela colaboração! 

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

Companheirismo  Pontualidade  Exigência  Coerência  

Humor  Compreensão  Inteligência  Justiça  

Participação  Outro ___________________________________________________ 

O que esperas das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 

Desenvolvimento 
corporal 

 Divertimento  
Conhecimento da 
modalidade 

 
Aprender/Melhorar 
técnicas desportivas 

 

Aumentar o 
espírito de grupo 

 Emagrecer  Relaxar  Melhorar a saúde  

Outro ______________________________________________________________________ 

Que atividades gostarias de praticar na escola além das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 

Torneios  Mini olimpíadas  Desportos Radicais  

Aprender dança  Desportos de Exploração da Natureza  Corta Mato  

Outro ______________________________________________________________________ 

És alérgico a alguma coisa (ex: medicamento)? ___________Sim ___ Não ___ 
Se sim, qual?________________________________________________________________________ 
 

Como ocupas os teus tempos livres?  
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Anexo II - Roulement ESRT 
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Anexo III - Plano de Aula nº 4 de Futsal 

 

 
 
 

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto                                                   Ano Letivo  2018/2019 

 
Plano de Aula nº 9 

 

 

Professor: 

Ricardo Moura 

Turma:8º B  

Nº Alunos:27 

 Data: 18/10/2018 

 Hora: 12.30- 13.15h 

Unidade Didática: Futsal        Aula 

nº: 4 de 14 

Função Didática:  Introdução da 

marcação e desmarcação. Exercitação 

da condução de bola, passe, receção e 

controlo, finta, penetração e cobertura 

ofensiva. 

Espaço: G1 
Material: 6 Bolas; 20 Cones; 

Coletes 3 cores diferentes. 

Objetivo/s de Aula 

Motores e Cognitivos: desenvolver os conteúdos técnicos através de exercícios critério e 

situação de jogo; desenvolver os conteúdos táticos através da situação de jogo GR+3 x 

GR+3; melhorar o conhecimento referente às regras do jogo. 

Sócio afetivos: promover a cooperação e o trabalho de equipa. 

Condição física: Desenvolvimento de treino de força e coordenação motora. 

Parte Inicial 

 Conteúdo 
Objetivo/s 

Específico/s 
Situação de Aprendizagem/ 

Organização 

Critérios de 

êxito 

5’ Condução 

Ativação Geral  

Predispor o 

organismo para as 

tarefas a realizar. 

Elevar os índices 

motivacionais para a 

realização das 

tarefas com 

entusiasmo e 

empenho. 

Em campo, 6 alunos com uma bola. são 

responsáveis por apanhar os colegas, não 

podendo nenhum destes perder o 

controlo da bola, quem for apanhado 

passa a apanhar.  

 

 

 

 

-Correr com 

a bola junto 

ao pé; 

 

 

-Fugir dos 

colegas com 

bola 
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Parte Fundamental 

 
Conteúdo 

Objetivo/s 

Específico/s 

Situação de Aprendizagem/ 

Organização 

Critérios de 

êxito 

15’’ 

Passe 

Receção; 

Desmarcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condição 

Física: 

Resistência 

Coordenação 

Agilidade 

 

 

Passar a bola de 

forma controlada 

para o seu colega de 

equipa; 

Desmarcam-se para 

um espaço vazio, 

após passe; 

Recebem a bola 

estando orientados 

para o espaço 

pretendido. 

 

 

Condição Física: 

Realizar um circuito 

de treino funcional, 

adotando uma boa 

postura e realizando 

os movimentos 

corretamente, 

conseguindo realizar 

o máximo de 

repetições em 1 

minuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 grupos de 3 elementos, realizam: 

1º Exercício 

Num quadrado com 4 cones, os 

alunos ocupam 3 desses espaços, 

ficando sempre um livre. A bola só 

poderá ser passada para o espaço 

onde estiver um aluno. O aluno 

depois de realizar o passe desloca-

se para o cone vazio. 

 

 

Condição física: 

3 grupos de 3 elementos realizam: 

Os alunos distribuídos por 2 

estações realizam os exercícios 

conforme a estação. 2 seríes de 

1min com pausa de 30 segundos 

entre elas. 

Estação 1: Polichinelo. 

Estação 2: Escada de coordenação 

 

Nota: ao fim de 5 min os grupos 

que estavam a fazer o exercícios 

nos quadrados passam para a 

condição física, e os da condição 

física passam para o exercício dos 

quadrados. 

 

 

-Passa a bola na 

direção certa; 

-Recebe a bola 

orientada com a 

sola do pé; 

- Desmarca-te 

para o espaço 

vazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação 1:  

Salta no mesmo 

lugar 

Começa pernas 

fechadas e as 

mãos estendidas 

ao longo do 

corpo. 

Estação 2: 

Mantem o 

tronco em linha 

reta; subir os 

MI; 

Não tocar na 

escada de 

coordenação. 
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Parte Final 

 Conteúdo 
Objetivo/s 

Específico/s 

Situação de Aprendizagem/ 

Organização 

Critérios 

de êxito 

25’ 

 

 

 

Penetração; 

Cobertura 

Ofensiva. 

Condução de bola; 

Passe; 

Receção/controlo; 

Finta. 

 

 

 

Realizar jogo 

4*4, em campo 

transversal, 

aplicando os 

princípios de 

jogo que foram 

abordados.  

 

 

 

 

 

 

Os alunos dispõem-se em 2 campos 

transversais em equipas de Gr+3 x 3+GR 

+ apoios 

Os jogos têm a duração de 4 minutos 

mais 1 para troca de equipas. No final 

dos jogos quem estava a fazer de apoio 

troca com quem estava a jogar a mais 

tempo. 

 

 

- Apoia o 

portador da 

bola;  

- Dar linha 

de passe 

bem aberto 

nas laterais 

do campo.  

- Quem está 

a atacar 

tem de 

ocupar os 3 

corredores. 

- Ataca a 

baliza ou o 

adversário 

direto. 

2’ --------------- Retorno à calma 
Balanço final da Aula. Transmissão de 

informações acerca da próxima aula. 
-------------- 
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Anexo IV - Torneio de Badminton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V - Peddy Paper: Maio Mês do Coração 


