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Resumo 
Este documento insere-se no âmbito da realização do meu Estágio 

Profissional, unidade curricular presente no 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Surgiu como uma oportunidade para colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos durante os meus anos de formação e transferi-los 

para o contexto real, a escola.  

 Ao longo do mesmo irei relatar sobre o meu processo evolutivo enquanto 

professora, nomeadamente, as aprendizagens, os obstáculos, as decisões e 

estratégias adotadas, as soluções e lições encontradas, e todas as experiências 

vivenciadas com a minha turma de 11º ano, que foram essenciais para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Este relatório está organizado em cinco capítulos. O primeiro, a 

“Introdução”, contextualiza e mostra o propósito deste documento, bem como 

alguns conceitos pertinentes apoiados na literatura. O segundo, o 

“Enquadramento Pessoal”, refere a minha história de vida, as vivências que me 

guiaram por este caminho e justificam as escolhas realizadas, as minhas 

expectativas e o confronto com a realidade, bem como o papel do estágio. O 

terceiro, o “Enquadramento da Prática Profissional”, retrata o estágio profissional 

a nível institucional, legal e funcional, e uma análise e caraterização da escola 

que me acolheu e de todos os intervenientes da sua comunidade, incluindo o 

meu professor cooperante, o meu núcleo de estágio e a minha turma residente. 

O quarto, a “Realização da Prática Profissional”, refere alguns conceitos 

essenciais à prática, e encontra-se dividido em três áreas: a área da Organização 

e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; a área da Participação na Escola e 

relações com a comunidade; e a área do Desenvolvimento Profissional, onde 

consta o meu estudo de investigação-ação. O quinto, “Conclusão e perspetivas 

futuras”, onde faço um balanço final sobre a concretização deste ano de estágio 

e as minhas ambições para o que se segue. PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO 

PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; APRENDIZAGEM COOPERATIVA; 

MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA (MED).  
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Abstract 
 This document is part of the realization of my Professional Internship, a 

curricular unit present in the 2nd Cycle in Physical Education Teaching in Basic 

and Secondary Education, of the College of Sport of the University of Porto. It 

emerged as an opportunity to put into practice the knowledge gained during my 

formative years and to transfer them into the real context, the school. 

 Throughout the same I will report on my evolutionary process as a teacher, 

namely the learning, the obstacles, the decisions and strategies taken, the 

solutions and lessons encountered, and all the experiences I had with my 11th 

grade class, which were essential for my personal and professional development. 

 This report is organized into five chapters. The first, the "Introduction", 

contextualizes and shows the purpose of this document, as well as some relevant 

concepts supported in the literature. The second, the "Personal Framing", refers 

to my life history, the experiences that guided me along this path and justify the 

choices made, my expectations and confrontation with the reality, as well the role 

of the internship. The third, the "Framework of Professional Practice ", portrays 

the professional internship at institutional, legal and functional level, and an 

analysis and characterization of the school that welcomed me and of all the actors 

in its community, including my cooperating teacher, my internship group and my 

resident class. The fourth, the "Realization of Professional Practice”, refers to 

some concecpts essencial to practice, and it’s divided into three areas: the area 

of Organization and Management of Teaching and Learning; the area of School 

Participation and community relations; and the Professional Development area, 

which includes my research-action study. The fifth, "Conclusion and Future 

Perspectives," where I take stock of the completion of this internship year and my 

ambitions for what follows. KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; 

PHYSICAL EDUCATION; COOPERATIVE LEARNING; SPORT EDUCATION 

MODEL (SE).  
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1. Introdução 

Este documento refere-se ao meu Relatório Final de Estágio, tendo sido 

realizado no âmbito da unidade curricular (UC) do Estágio Profissional (EP) 

inserida no 2º ano do 2º Ciclo de estudos em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário.  

Assim, irei refletir e relatar sobre a minha experiência enquanto estudante 

estagiária (EE) no contexto real de ensino, nomeadamente, aquilo que aprendi 

e observei, os problemas com que me deparei, as estratégias e decisões que 

tomei, isto é todo o processo vivenciado como professora de Educação Física 

(EF) numa escola.  

O EP é um elemento fundamental para a socialização inicial do EE na 

profissão, pois ao longo da sua participação no contexto real da prática 

profissional, este vai evoluir de uma participação periférica para uma 

participação mais interna, ativa e autónoma, dentro da comunidade escolar, 

“através de um processo gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e 

de configuração e reconfiguração das suas identidades profissionais.” (Batista & 

Queirós, 2013, p.47). 

É de facto através do EP que temos a oportunidade de colocar em prática 

todo o nosso conhecimento e todas as competências e aprendizagens 

adquiridas ao longo dos nossos anos de formação.  

Tal como refere Batista e Queirós (2013) é durante o EP, que temos 

oportunidade de transformar os nossos conhecimentos de modo a adequá-los 

“às exigências contextuais e concretas da prática.” (p.44). Assim, podemos 

experienciar em primeira mão aquilo que nos espera quando entrarmos no 

mercado de trabalho e, consequentemente estar melhor preparados. 

Segundo Silva (2014) o EP é uma mais-valia, pois corresponde ao momento 

de aplicação das competências profissionais desenvolvidas pelos EE até então, 

com o objetivo de transferirem para a prática um conjunto de conhecimentos 

pouco vivenciados. 

Deste modo, o EP tem como propósito dotar e preparar o futuro professor de 

EF com os instrumentos necessários para o auxiliarem a desenvolver uma 

“competência baseada na experiência refletida e com significado.” (Batista & 

Queirós, 2013, p.41). 



E é muito importante que o processo de formação tenha em conta a natureza 

imprevisível desta profissão, de forma a preparar o futuro professor para tomar 

decisões e atuar, em cada situação, de acordo com as suas exigências (Batista 

& Queirós, 2013). 

Além disso, segundo as mesmas autoras, a prática de ensino oferece aos 

futuros professores a oportunidade de imergirem na cultura escolar, e 

vivenciarem as suas normas e valores, os seus hábitos, costumes e práticas, 

que vão acabar por influenciar a sua forma de pensar, agir e sentir.  

A prática de ensino supervisionada (PES) decorreu numa escola, no Porto, 

onde fiquei responsável por uma turma de ensino Secundário (11º ano) ao longo 

de todo o ano letivo. Durante o 2º Período, tive também a meu encargo duas 

turmas do ensino Básico, uma de 2º ano e outra de 5º ano. 

O meu núcleo de estágio (NE) foi constituído por três estudantes estagiárias, 

pelo professor cooperante (docente na escola cooperante) e pelo professor 

orientador da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

Deste modo, entende-se que os elementos do NE “devem funcionar como 

comunidades práticas, levando os estagiários a gerar novo conhecimento e 

novas competências.” (Batista & Queirós, 2013, p.43). 

Nos capítulos seguintes irei discorrer acerca do meu percurso pessoal e 

profissional e das decisões/escolhas que me levaram a optar por este caminho; 

sobre o meu contacto com a escola e as suas caraterísticas; o NE e a turma que 

me acompanharam neste importante marco da minha vida e futura carreira 

enquanto professora de EF; e finalmente, em relação à realização da prática 

propriamente dita, isto é, todo o trabalho que planeei e realizei ao longo das 

aulas, bem como o estudo de investigação-ação que apliquei na minha turma de 

11º ano. 

Por fim, termino este relatório com uma breve conclusão acerca do caminho 

percorrido neste EP e aquilo que espero para o meu futuro na área da EF.  
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2. Enquadramento Pessoal 
 

Nesta parte irei refletir sobre as várias áreas que influenciaram e definiram 

a minha conceção de Desporto e como contribuíram para o desenvolvimento 

das minhas competências na prática profissional.  

 Segundo Lawson (cit. por Curtner-Smith et al., 2008), todos os tipos de 

socialização que, inicialmente, influenciam as pessoas a entrar na área de EF e, 

mais tarde, são responsáveis pelas suas perceções e ações como professores 

dizem respeito à socialização ocupacional. Esta consiste em três aspetos: a 

aculturação, a socialização profissional e a socialização organizacional. 

A primeira é a mais forte, ocorre desde o nascimento e ao longo da vida 

escolar, ligada à prática desportiva, estimulada pelos pais, às aulas de EF e às 

interações com os treinadores e professores de EF. A segunda está relacionada 

com processo de aquisição e manutenção dos valores, habilidades e 

conhecimentos que são considerados ideais no ensino de EF na escola. E a 

última, ocorre no local de trabalho, neste caso, através dos anos de Licenciatura 

e Mestrado, onde aprendemos as noções básicas de um dado papel 

organizacional. 

2.1 Quem sou eu 
 

O meu nome é Leonor Macedo Tavares Tschopp, tenho 23 anos, nasci 

no dia 23 de outubro de 1995, e sou natural de Matosinhos. Isto são os meus 

dados pessoais, o que consta no meu cartão de cidadão, mas quem sou eu como 

pessoa na realidade? Quando nos perguntam para falarmos de nós próprios e 

descrevermo-nos enquanto pessoas surge sempre alguma dificuldade em fazê-

lo. Deste modo, vou tentar aprofundar essa questão de maneira a conseguir 

transmitir por palavras a perceção que tenho de mim enquanto pessoa. 

Sempre fui uma criança muito tímida, nunca gostei de ser o centro das 

atenções e isso revelou-se na minha personalidade introvertida, no entanto, 

nunca tive dificuldades em fazer amizades. Mas porque será? No recreio, 

preferia as bolas e os carros às bonecas, e por sua vez, gostava mais de brincar 

com rapazes do que com raparigas, sendo vista, assim, como “maria rapaz”. À 

medida que fui crescendo fui apaixonando-me pelo desporto dia após dia, neste 

caso, primeiro pelas aulas de “Ginástica” e, mais tarde, pelas aulas de EF. 



Adorava aprender e praticar as várias modalidades, queria ser sempre a melhor 

em tudo e era muito competitiva, sendo que não gostava de “perder nem a 

feijões”.  

E agora respondendo à minha pergunta, sem dúvida que foi o facto de ter 

gostado e praticado desporto ao longo da minha infância e adolescência que me 

ajudou a ganhar mais confiança e autoestima e, sobretudo, a relacionar-me 

melhor socialmente.  

Atualmente, embora ainda seja uma pessoa tímida, uma vez que isso é 

algo que vai fazer sempre parte da minha personalidade, sou muito mais 

extrovertida na forma como me relaciono com os meus amigos e mais segura de 

mim mesma. E sinto que não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse tido o 

desporto na minha vida, pois ajudou-me a construir e a moldar a pessoa que sou, 

a ultrapassar barreiras e a conquistar muitos objetivos.   

Sou uma pessoa que já não tem receio de dar a sua opinião e que adora 

praticar desporto e competir. Embora pareça um cliché, gosto de viver um dia de 

cada vez sem pensar muito no futuro, tento ver sempre o lado positivo do que 

parece ser uma má situação e, acima de tudo sou feliz com o que tenho.  

 

Influência Familiar  

Na minha família, nomeadamente, na parte materna, não tenho ninguém 

ligado à área do desporto profissionalmente, porém sempre existiu o gosto pelo 

mesmo quer na sua prática quer em assistir a eventos desportivos.  

A minha mãe sempre me incentivou a praticar desporto desde pequena e, 

ao longo dos anos, inscreveu-me em várias modalidades para que eu pudesse 

ter diferentes experiências e, consequentemente encontrasse aquela com a qual 

me identificasse mais. Quando finalmente escolhi uma modalidade, mostrou-se 

sempre disponível para me levar aos treinos e aos jogos, independentemente do 

dia e das horas, e foi sempre a minha maior fã, tendo-me apoiado em todos os 

momentos. 

Segundo Gomes (1997, p.291) “a família é a maior fonte de influência da 

vida dos atletas, pois é aí que os jovens primeiro aprendem e desenvolvem 

competências de vida e mecanismos de confronto para lidarem com as 

exigências competitivas.” 
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Confesso que tive muita sorte nesse aspeto, pois a minha família nunca 

me pressionou para ser a melhor, pelo contrário, sempre me motivou a praticar 

desporto por diversão e em nenhum momento exigiu de mim mais daquilo que 

eu pudesse dar.  

No entanto, tal como afirma Hellstedt (citado por Gomes, 1997, p.291) a 

família pode ter efeitos negativos na experiência desportiva dos jovens, não só 

porque cria demasiadas expectativas relativamente ao rendimento desportivo a 

atingir, mas também regras demasiado rígidas em torno da vida do atleta. 

Durante as interrupções letivas, isto é, as férias da páscoa e de verão tive 

a oportunidade, até ingressar no ensino secundário, de frequentar campos de 

férias desportivas, onde pude conhecer e praticar novas modalidades, o que 

aguçou ainda mais a minha curiosidade e gosto pelo desporto. 

Por outro lado, na minha parte paterna, tive uma grande influência 

relacionada com o desporto, que de alguma forma contribuiu positivamente para 

as escolhas que me guiaram até onde estou hoje, que foi o meu bisavô. Ele foi 

atleta de várias modalidades e foi também o responsável por trazer o Andebol, 

naquela altura de 11, para o nosso país, sendo por isso, um dos precursores da 

modalidade em Portugal.  

Tudo isto fez desenvolver e crescer a minha paixão pelo desporto, tendo 

ajudado a moldar a minha “carreira” enquanto atleta e agora enquanto treinadora 

e professora, mas acima de tudo, mudou a perceção que tenho em relação ao 

mesmo.  

 

Percurso Desportivo  

Aos 6 anos, comecei a praticar natação apenas para aprender a nadar e 

não como desporto de competição, mas nunca foi uma modalidade que me 

atraísse muito. Tinha duas aulas por semana e gostava mais de estar na 

brincadeira com os meus amigos do que propriamente estar atenta nas aulas.  

Quando ingressei no 5º ano de escolaridade comecei a praticar voleibol 

federado no meu colégio, o Grande Colégio Universal, e deixei a natação um 

pouco de parte. Notei logo uma grande diferença, senti-me mais motivada, fiz 

muitas amizades e, a razão principal por ter gostado tanto da modalidade, era 

boa jogadora, ou seja, tinha sucesso no que fazia. Um dos meus maiores 



obstáculos quando era mais nova foi sempre a timidez, e o voleibol, bem como 

o desporto em geral, ajudaram-me muito a ultrapassá-lo, nomeadamente, a 

expressar-me mais facilmente e a tornar-me numa pessoa mais social e 

extrovertida. O voleibol, contrariamente à individualidade presente na natação, é 

um desporto coletivo que envolve trabalhar em equipa, desenvolvendo um 

espírito de entreajuda e união. E senti muito isso durante os anos em que joguei 

nessa equipa, senti que tinha valor e que estava num ambiente confortável e 

seguro, sentia-me bem.  

Outra coisa que me proporcionava esse sentimento eram as aulas de EF, 

como já referi anteriormente, gostava de ser sempre a melhor e a verdade é que, 

sem me querer gabar, era mesmo. Tinha aptidão para o desporto e isso notava-

se facilmente nessas aulas, que eram sem dúvida as minhas aulas preferidas. 

Outra coisa que me empurrou mais a gostar desta área e fez com que o meu 

interesse pela mesma começasse a surgir, foram os bons professores de EF que 

tive ao longo dos anos. Professores que me motivavam, ensinavam os 

conteúdos de forma apelativa e divertida e, sobretudo, que gostavam e sabiam 

aquilo que estavam a fazer.  

Quando passei para o ensino secundário, saí do colégio que frequentava 

e mudei para uma escola pública e, consequentemente tive de sair do voleibol, 

o que me deixou bastante desanimada. Experimentei e tentei juntar-me a outros 

clubes, porém acabei sempre por não ficar em nenhum, sendo que o facto de 

não ter as minhas amigas e colegas de equipa comigo, e de ser tudo novo para 

mim fez com que me voltasse a “esconder” atrás da minha timidez.  

Nos três anos de ensino secundário, ingressei na Escola Secundária 

Garcia de Orta e escolhi o curso de Línguas e Humanidades. Não me identificava 

nem com Ciências nem com Gestão, mas gostava das disciplinas de Línguas, 

como o Inglês, o Português e o Francês e, por esse motivo, optei pelo mesmo, 

apesar de não ter bem uma ideia definida daquilo que pretendia fazer 

posteriormente ao ensino secundário.  

Foram três anos complicados para mim, era nova na escola e não 

conhecia ninguém, não pratiquei nenhuma modalidade de forma regular, levei 

uma vida um pouco sedentária e não fiz muitos amigos. A única atividade que 

fazia e me dava gosto eram as aulas de EF, que eram as minhas aulas 
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preferidas. E ajudaram-me, de certa forma, a estabelecer uma maior ligação com 

os meus colegas e conhecê-los melhor, o que foi positivo. 

Tal como mencionei em cima, ao longo da minha vida escolar sempre tive 

bons professores de EF que me motivavam para a disciplina, e foi no secundário, 

nas aulas de EF, que senti mesmo a vontade de ingressar nesta área.  

Deste modo, a perspetiva que tinha desta disciplina mudou, passei a ver 

as aulas de outra maneira, era importante para mim aprender e ter um bom 

desempenho, mesmo quando era uma modalidade onde tinha mais dificuldades, 

queria sempre tentar melhorar. Estudava sempre para os testes teóricos, 

gostava de saber as regras e caraterísticas de cada modalidade, de modo a ser 

melhor na prática. Estava mais atenta aos comportamentos e atitudes dos 

professores e imaginava-me a desempenhar aquele papel, embora na altura 

parecia apenas um sonho muito distante.  

 

No caminho certo 

 Assim, decidi concorrer à FADEUP, fiz os pré-requisitos e consegui 

alcançar o meu primeiro objetivo. No entanto, não foi fácil de atingir, uma vez 

que surgiram alguns obstáculos pelo caminho.  

Por distração e falta de informação não fui a tempo de me inscrever na 

primeira fase dos pré-requisitos e pensei que tudo estava perdido, porém, 

através do meu esforço e persistência consegui concorrer à segunda fase e 

ultrapassá-la com sucesso.  

Entrei na melhor Faculdade de Desporto do país, não podia ter ficado mais 

contente e orgulhosa de mim mesma. Trabalhei muito durante a licenciatura, 

foram anos de muito suor, sacrifícios e conquistas, mas sobretudo, de 

aprendizagens e lições de vida, anos que me ajudaram a crescer muito enquanto 

pessoa e futura profissional nesta área.  

Ao contrário do que é suposto, demorei 4 anos a terminar a licenciatura, 

uma vez que no terceiro ano, não passei a uma cadeira e tive de repeti-la no ano 

seguinte. Na altura, quando soube que ia ficar retida mais um ano a fazer apenas 

uma cadeira, fiquei bastante triste e irritada comigo mesma. No entanto, após 

concretizar finalmente o meu quarto ano de licenciatura e agora quando penso 

nisso, vejo essa situação como a melhor coisa que me podia ter acontecido. A 



cadeira a que reprovei foi a minha metodologia de estágio, e a verdade é que 

mereci ter reprovado, pois não me esforcei o suficiente na realização do 

respetivo dossier. Deste modo, tive de realizar o estágio novamente e foi 

bastante benéfico para mim, além de ter tido o papel de treinadora adjunta, tive 

a minha primeira experiência como treinadora principal, o que me obrigou a sair 

da minha zona de conforto, tornou-me numa pessoa mais sociável e permitiu-

me estar mais à vontade e confiante durante a realização do estágio. No final, 

acabei com uma nota melhor, e com muito mais experiência como treinadora e, 

por isso, agradeço ao meu professor e orientador de estágio, José Afonso Neves, 

por não me ter passado naquela altura, por ter acreditado em mim e me ter 

ajudado e motivado ao longo desses anos. 

 Além disso, o facto de ter ficado um ano para trás, permitiu-me conhecer 

as melhores pessoas nestes dois anos de mestrado, que nunca teria conhecido 

se tivesse começado um ano mais cedo. Fiz grandes amigos na licenciatura, 

mas foi nestes últimos dois anos de mestrado que fiz mais amigos do que poderia 

imaginar e que espero manter para a vida.  

 Relativamente à escolha do mestrado, foi uma escolha simples, visto ser 

o mestrado com o qual me identifico mais, por duas simples razões, gostar de 

trabalhar com crianças/jovens e praticar e ensinar desporto, uma vez que me 

sinto bem e realizada a fazê-lo.  

 

Influência Profissional  

 Após concluir a licenciatura e ingressar no primeiro ano de mestrado, tive 

a oportunidade de ficar a trabalhar no Leixões Sport Club (LSC) como treinadora 

adjunta e principal, o que me permitiu desenvolver ainda mais os meus 

conhecimentos e colocá-los em prática de forma autónoma e responsável. Foi 

um ano de muitas aprendizagens e desafios. Na minha função de treinadora 

adjunta, acompanhei um treinador muito experiente e que me ensinou muito, 

pude observar os seus comportamentos, a sua forma de pensar e agir em cada 

situação, tirar dúvidas e absorver muitas informações úteis de modo a conseguir 

transferi-las para o meu outro papel, de treinadora principal. Fiquei responsável 

por uma equipa muito complicada, uma equipa de raparigas com feitios e 

personalidades bastante distintas, sendo que metade delas nunca tinham 
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praticado voleibol na vida. Foi uma grande aventura, que tive de fazer sozinha, 

com mais maus momentos do que bons, mas o resultado que retiro da mesma, 

acima de tudo, é que todos esses momentos me fizeram crescer. Aprendi muito 

com os meus erros, festejei os meus sucessos, e percebi que estava fazer aquilo 

que gosto, apesar de todas as circunstâncias que se opunham. Tive de lidar com 

pessoas muito diferentes, enfrentar os meus receios, ultrapassar dificuldades, 

mas apesar de tudo isso senti que consegui ensinar-lhes coisas importantes, não 

só a nível técnico e tático da modalidade, como também valores, como o 

respeito, a união, a compaixão, a responsabilidade, entre outros.  

Aprendi realmente as exigências da profissão de treinadora e isso deixou-

me bastante preparada, não só a nível prático como também mental, e menos 

receosa para iniciar o meu percurso como professora de EF, uma vez que são 

profissões um pouco semelhantes em alguns aspetos, pois ambas lidam com o 

mesmo tipo de “amostra”.  

Tudo isto aconteceu, ao mesmo tempo que estava a frequentar o primeiro 

ano do mestrado de ensino, que também era muito exigente, porém ambas as 

experiências foram muito compensadoras e acabaram por se influenciar 

mutuamente de forma positiva, isto é, o que aprendia de um lado usava no outro 

e vice-versa.  

Durante um Verão, também tive a oportunidade de trabalhar como 

monitora num campo de férias para crianças dos 5 aos 12 anos. Foi uma 

experiência completamente diferente, na qual assumi outras responsabilidades, 

e tive de lidar com idades mais novas. Porém, deu-me outro tipo de bagagem, 

fiquei com algumas noções de como é trabalhar com crianças do ensino básico 

e primário, sendo que é preciso ter muito mais cuidado e paciência na forma 

como comunicamos e interagimos com eles. Além disso, sofri na pele o que é 

tentar fazer o nosso trabalho com poucas condições materiais. Foi algo negativo 

que destaco desta experiência, mas que me obrigou a pôr à prova as minhas 

capacidades de adaptação, improvisação e criatividade, sendo que tive de dar 

uma aula de voleibol a 30 crianças com apenas duas bolas à minha disposição.  

 Foram estas oportunidades de trabalho que me fizeram evoluir a nível 

profissional e ter a certeza absoluta de que estava a ir pelo caminho certo. 

Percebi que aquilo que gosto mesmo de fazer e me completa é ensinar crianças 

e adolescentes na minha área de eleição, o Desporto, e, assim, poder transmitir-



lhes os meus conhecimentos e valores de modo a ter uma influência positiva na 

sua vida.  

2.2 Expectativas iniciais  
 

Como mencionei anteriormente, antes de ingressar no Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS), já 

tinha alguma experiência em trabalhar com crianças e jovens, sobretudo como 

treinadora de uma modalidade, o que me proporcionou alguma base e segurança 

para enfrentar este novo desafio.  

Porém, ao longo do meu primeiro ano de mestrado, apercebi-me da 

existência de vários aspetos que divergem entre a profissão de professor e 

treinador, nomeadamente no planeamento, na definição dos objetivos e 

conteúdos a priorizar e como os organizar e abordar em cada contexto.  

Durante o mesmo, adquiri bastantes conhecimentos e competências que 

me iriam ser úteis na parte teórica do EP, no entanto, tenho plena consciência 

que as experiências de ensino que tive como “professora de EF” através das 

aulas práticas, estavam muito longe daquilo que iria vivenciar no contexto real 

de ensino, uma vez que correspondiam apenas a uma pequena parte do 

processo. 

Assim, posso dizer que não me sentia preparada a 100% para lecionar 

numa escola, onde iria ter de desempenhar o papel de professora e assumir 

todas as suas funções e responsabilidades “sozinha”, visto que já não iria ter o 

apoio dos meus colegas de grupo com quem estava habituada a dividir tarefas. 

Iria ser um processo de descoberta pessoal e profissional, que iria contribuir 

significativamente para o meu futuro.  

Todo o meu percurso até ao momento quer pessoal quer profissional, 

todas as vivências e experiências por que passei e ainda vou passar, as pessoas 

que conheci e irei conhecer, tudo isso influencia e influenciará o modo como 

tenho vindo a construir e vou reconstruir a minha identidade profissional quer 

como professora de EF quer como treinadora. 

Segundo Cornelissen et al. (cit. por Gomes et al., 2014), este é um 

processo que tem início antes da formação superior, através da socialização 

antecipatória, e prossegue durante a formação inicial e continua ao longo de todo 
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o percurso profissional. Além disso, é um processo que diz respeito à natureza 

pessoal e social da cada indivíduo, e reflete o caráter interativo e multidirecional 

da socialização, sendo esta adquirida em diferentes espaços e ao longo do 

tempo e sofrendo, por sua vez, alterações constantes (Gomes et al., 2014, 

p.169). 

 Antes de começar o estágio, estava um pouco nervosa e receosa 

relativamente a tudo o que estava prestes a acontecer. Primeiro, em relação à 

escola cooperante (EC) onde ia ser colocada, se seria uma escola com boas 

condições de trabalho, se iria ficar perto da minha zona de residência, entre 

outros aspetos. Segundo, se iria ter uma boa turma, e por boa turma quero dizer 

se iria ser uma turma com a qual conseguisse trabalhar facilmente, sendo que 

não estava à espera de uma turma perfeita, pois isso não existe. Por um lado, 

queria uma turma que me permitisse pôr em prática os meus conhecimentos e, 

acima de tudo, que gostasse da disciplina, mas por outro, que também fosse 

desafiante de modo a pôr à prova as minhas capacidades.  

Terceiro, em relação ao meu NE, nomeadamente aos meus colegas 

estudantes estagiários, esperava ficar com pessoas que conhecesse 

relativamente bem e com as quais estivesse habituada a trabalhar, e não com 

pessoas que mal conheço. É muito importante trabalhar com pessoas com quem 

se tenha uma boa relação e, se possível, alguma afinidade, pois isso contribui 

para o sucesso ou insucesso do trabalho realizado. E, no fundo, aquilo que 

esperava era poder criar um bom ambiente de trabalho. Quanto ao professor 

cooperante (PC) e ao professor orientador (PO), esperava que fossem os meus 

“faróis” e me acompanhassem e guiassem nesta grande aventura, e estivessem 

disponíveis para me ajudarem com os problemas e dificuldades que fossem 

surgindo. Esperava também que me auxiliassem a ganhar novos conhecimentos 

e competências de modo a conseguir atingir os meus objetivos e evoluir no meu 

papel de professora.  

E por último, relativamente ao meu desempenho, isto é, que postura e 

comportamentos iria adotar e mostrar perante os meus alunos, ou seja, como 

iria formar e apresentar a minha identidade profissional.  

Esta, como já referi anteriormente, está diretamente relacionada com as 

aprendizagens e experiências de vida de uma pessoa. De acordo com Cooper 

et al. (cit. por Cunha et al., 2014), a construção da identidade é um processo 



contínuo de negociação entre aspetos pessoais e elementos sociais e culturais 

da escola e da sociedade. E tal como afirma Wiltz et al. (cit. por Cunha et al. 

2014), as identidades são perfiladas através das experiências e mediadas por 

construções sociais, isto é, as experiências vividas pela participação ativa em 

comunidades sociais, influenciam a construção e reconstrução da identidade 

profissional. Logo, podemos constatar que a construção da identidade 

profissional é um processo que irá ocorrer de forma contínua ao logo da vida, e 

que está longe de terminar. E, neste caso, será influenciado pelas experiências 

que irão marcar o meu EP e pela forma como vou reagir e agir perante as 

mesmas.  

Alarcão e Roldão (cit. por Resende et al. 2014) assumem que a 

construção e desenvolvimento da identidade profissional é um processo 

individual, único, influenciado pelo contexto e mobilizado por referências do 

passado e expectativas em relação ao futuro. Concordo plenamente com este 

ponto de vista, uma vez que a forma como vou agir no meu trabalho, neste caso 

no EP, e interagir com os meus alunos irá ser influenciada pela minha 

experiência passada, por exemplo, pelo meu papel como treinadora, pelos 

professores que tive em adolescente, pela minha personalidade. Mas também, 

pelo contexto em que vou estar inserida, as condições de trabalho, as respostas 

e comportamento dos alunos durante as aulas, tudo isso irá contribuir para o 

meu desempenho e formação da minha identidade, especialmente por ser a 

minha primeira vez a realizar este papel. Por fim, este EP e as experiências nele 

vividas vão ser, certamente, uma referência para o meu futuro e, assim 

sucessivamente com todos os trabalhos e etapas ao longo da minha vida.   

Deste modo, inicialmente, esperava ter a capacidade para conquistar a 

confiança e o respeito da minha turma, o que penso ser algo essencial para 

poder cumprir o meu papel. Nesta profissão vamos deparar-nos com alunos 

bastante diferentes e, por esse motivo, é preciso conseguir atender às 

necessidades individuais de cada um, de modo a facilitar o processo de ensino-

aprendizagem (E-A). Esperava conseguir superar o meu desempenho dia após 

dia, aprender com os meus erros, adaptar-me às diversas situações e dar 

resposta aos problemas que fossem surgindo.  

Um dos meus objetivos enquanto professora de EF é fomentar o gosto 

pela disciplina, de modo a que os alunos tenham uma visão positiva sobre a 
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mesma, e por sua vez, desenvolverem o gosto pelo exercício físico e pelo 

desporto, para que se torne parte do seu quotidiano e os faça ter um estilo de 

vida saudável. Tal como refere Albuquerque et al. (2014, p.111), o professor de 

EF deve participar no desenvolvimento pessoal do aluno e fomentar a criação de 

hábitos de vida saudáveis.  

Quero ser uma professora exigente e conhecedora daquilo que leciona, mas 

também quero conseguir estabelecer uma boa relação com os meus alunos, criar 

laços de afinidade de modo a que estes se sintam seguros e recetivos a 

comunicar comigo. Tal como aconselha Januário et al. (cit. por Albuquerque et 

al., 2014), o papel do professor de EF é ser educador, orientador e amigo.  

Esperava ser capaz de lhes transmitir os conteúdos de forma clara, correta e 

motivante para os cativar para as aulas e para que o processo de E-A fosse o 

mais eficiente possível. Além disso, pretendia que os alunos se tornassem ativos 

na sua aprendizagem, ou seja, adquirissem autonomia e responsabilidade ao 

desempenhar as tarefas da aula. Segundo Crum (2017, p.62) a EF deve ser vista 

como um “empreendimento de ensino-aprendizagem no qual é dada aos jovens 

a possibilidade de adquirirem o conhecimento, as competências e as atitudes 

necessárias para uma participação emancipada, recompensadora e prolongada 

na cultura do movimento.” 

O nosso papel enquanto professores ultrapassa a transmissão do 

conhecimento, nós temos a possibilidade de influenciar e participar no 

“desenvolvimento da personalidade e na formação integral da criança, bem 

como na promoção da sua inclusão na sociedade atual preparando-os para a 

futura.” (Albuquerque et al., 2014, p.111). Nesta perspetiva, temos a 

oportunidade de lhes incutir normas, regras e valores como o respeito, a 

responsabilidade, a compaixão, a união, entre outros, que são essenciais para 

os preparar para a vida em sociedade.  

O facto de já ter a minha experiência como treinadora fez com que não 

sentisse tanto aquele nervosismo inicial, pois já estava habituada a lidar com 

jovens e tinha uma vaga noção do que me esperava e isso facultou-me algumas 

ferramentas que iriam ser bastante úteis ao longo de todo o processo.  

 Este estágio vai ser a minha primeira experiência completa do que é ser 

professora de EF, e onde vou continuar a formar e a moldar a minha identidade 

profissional. Vai ser, certamente, um ano de muitas novidades, aprendizagens, 



obstáculos, desafios e uma mistura de sentimentos tanto positivos como 

negativos.  

Sinto-me preparada para começar esta nova fase e ao mesmo tempo ansiosa 

pelo que vou encontrar. 

2.3  Confronto com a realidade  

 

Passar do contexto académico para o contexto real de ensino pode ser 

algo assustador ao princípio, mas também é um passo muito importante e 

especial na vida do EE e futuro professor de EF, uma vez que se trata do seu 

primeiro confronto com a realidade.  

Tal como constata Sirna et al. (cit. por Cunha et al., 2014), a experiência 

prática de ensino em contexto real possibilita ao EE ‘viver a escola’. 

Deste modo, de acordo com Batista e Queirós (2013, p.35), é importante 

que:  

“(…) a formação superior, além da aquisição de conhecimentos e 

competências, faça apologia da reflexão crítica, estimulando o estudante a 

questionar-se continuamente sobre os próprios conteúdos. (…) a existência 

do tempo e do espaço para pensar, analisar, produzir, construir e 

(re)construir o pensamento, o conhecimento e as conceções é realmente 

crucial.”  

 

A formação inicial é, assim, muito importante na forma como encaramos 

e nos preparamos para este confronto com a realidade, e embora não nos 

prepare para todas as situações e dificuldades que vamos encontrar, vai-nos 

permitir desenvolver capacidades e fornecer os instrumentos para conseguirmos 

desenvolver estratégias e solucionar os nossos problemas.   

É no EP, mais especificamente na escola, através da prática e do contacto 

diário com todos os intervenientes da sua comunidade que vamos ter a 

oportunidade de observar, compreender e aprender tudo aquilo para o qual nos 

preparamos na teoria. Vamos continuar o processo de construção da nossa 

identidade e reconstruí-la vezes sem conta, e para isso necessitamos de ser 

capazes de refletir criticamente sobre o nosso desempenho, sobre a forma como 

agimos perante cada situação, de modo a conseguirmos evoluir. Tal como 

afirmam Batista e Queirós (2013, p.45) “O estágio deliberadamente orientado 
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para a formação de um profissional reflexivo concede um espaço privilegiado à 

reflexão sobre a reflexão na ação.”  

Segundo Keay (cit. por Batista & Queirós, 2013) é nos contextos reais, no 

contacto diário com professores experientes, que os futuros professores 

apreendem os princípios da atividade do professor. A prática real de ensino 

permite ao professor estagiário a construção e consolidação de um conjunto de 

destrezas, atitudes e saberes práticos essenciais para o desempenho da 

profissão (Queirós, 2014, p.70). 

O EE começa por ter uma participação periférica na comunidade escolar 

que, com o tempo, vai evoluir para uma participação mais legítima e genuína 

através da aquisição de conhecimentos, habilidades técnicas e sociais, 

incorporação das normas e do envolvimento ativo nas tarefas, mostrando-se 

como um membro ativo da comunidade (Cunha et al., 2014).  

Além disso, quando o EE entra pela primeira vez no contexto real da 

escola vai deparar-se com o conhecido “choque com a realidade”, por estar a 

entrar num terreno “desconhecido”. E foi exatamente isso que me aconteceu, a 

acumulação das várias situações que se sucederam a partir do momento em que 

entrei em contacto com o meio escolar fizeram-me sentir que não estava 

preparada e preocupada com todas as responsabilidades que iria ter. Este 

momento de choque ocorre nos primeiros anos de docência, na transição do 

estágio para o primeiro ano de trabalho, e resulta das diferenças encontradas 

entre a formação inicial e o que acontece de facto na realidade (Simões, cit. por 

Queirós, 2014). Segundo Huberman (cit. por Rossi & Hunger, 2012), o primeiro 

contacto com a docência corresponde à fase de sobrevivência, descoberta e 

exploração. A sobrevivência diz respeito ao choque com o real, o ter de lidar com 

a complexidade da profissão, as preocupações consigo mesmo, as divergências 

entre os seus ideais e a realidade e outras dificuldades; a descoberta verifica-se 

no entusiamo com o iniciar da carreira, as experimentações e a exaltação pela 

responsabilidade adquirida; e a exploração pode ser fácil ou problemática, sendo 

limitada por questões de ordem institucional.  

A primeira reunião que tive com o PC, a visita guiada a todos os cantos 

da escola, a participação nas reuniões gerais e de concelho de turma, o contacto 

com os professores e funcionários, e por fim, o primeiro contacto com a turma 

residente, fizeram-me sentir insegura e pouco preparada para tudo o que ia 



acontecer nos meses que se aproximavam. Neste momento inicial, o professor 

sente que deixa de ser estudante e sobre si incide uma responsabilidade 

profissional para a qual não está preparado (Queirós, 2014). 

Foi a partir daí que comecei a sentir a importância significativa que o EP 

iria ter na minha preparação para o futuro, pois ia permitir-me “entrar de cabeça” 

na realidade da profissão, antes de iniciar verdadeiramente a mesma. Tal como 

refere Queirós (2014, p.71) “ o professor iniciante encontra-se numa situação 

peculiar, pois poucas profissões permitem o contacto tão direto e intenso com a 

futura atividade profissional.”  

Eu fui a primeira do meu NE a ter contacto com a minha turma e a falar 

para os meus alunos. Nesse dia lembro-me de ter chegado mais cedo à sala de 

forma a preparar tudo com calma, estava muito nervosa e ao mesmo tempo 

ansiosa, porque queria causar uma boa impressão.  

“O facto de ter sido a primeira entre as minhas colegas do núcleo de 

estágio a dar aula, fez-me ficar ainda mais nervosa, uma vez que não tinha 

bem noção de como esta ia correr e do que esperar. Tinha muita curiosidade 

e, ao mesmo tempo, receio em conhecer a minha turma (…).” (Reflexão da 

aula nº1, 18-09-2018). 

 

Ser professor implica múltiplos papéis e funções, e por esse motivo, 

importa que o EE apreenda, contacte e assuma de forma gradual esses 

inúmeros papéis e funções da profissão docente. Isto é, que vá construindo a 

sua identidade profissional. Esta construção resulta das próprias experiências e 

das experiências proporcionadas pelo expertise, isto é, pelos PC, que são os 

principais facilitadores para a entrada na profissão (Batista & Queirós, 2013). E 

foi através da ajuda do meu PC e da colaboração do meu NE que fui capaz de 

assimilar tanta informação e assumir tantas responsabilidades ao mesmo tempo, 

sendo que não iria saber como lidar com tudo o que estava a acontecer se 

estivesse sozinha. No EP, devido a todas as inseguranças iniciais, a cooperação 

e o trabalho de grupo são fundamentais. Nesta fase a relação com o PC é fulcral 

e a união do grupo de estágio revela-se indispensável (Queirós, 2014).  

Ao longo deste ano, no meu papel de professora de EF, e tal como aprendi nas 

aulas de Profissionalidade Pedagógica, constatei quatro caraterísticas presentes 

na atividade do professor. Primeiro, a relação constante entre a teoria e a prática, 

isto é, uma sustenta a outra e vice-versa; segundo, a sua complexidade, uma 
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vez que envolve trabalhar com pessoas em grupo, e é suscetível a situações 

imprevisíveis; terceiro, a ocorrência de um processo de comunicação, enquanto 

professores temos de saber lidar com os nossos alunos, instruí-los sobre os 

conteúdos, fornecer feedbacks (FB), responder às suas dúvidas, ou seja, ter 

conhecimento do que estamos a lecionar de forma a sabermos comunicar com 

eles; e por último, a tomada de decisão, pois estamos constantemente a fazer 

escolhas, e tendo em conta a imprevisibilidade desta profissão, temos de ter a 

capacidade de nos adaptarmos às diferentes situações que possam surgir e 

conseguir decidir no momento, daí a importância do conhecimento para 

conseguirmos tomar decisões acertadas. O professor é o condutor do processo 

de E-A e, por sua vez, é necessário que tenha os conhecimentos necessários e 

os domine de forma a poder fazer escolhas conscientes e intencionadas (Louro, 

cit. por Rodrigues, 2013, p.95). 

 Inicialmente, tivemos uma grande quantidade de trabalho para realizar 

todas as semanas, proveniente quer da escola quer da faculdade. O que se 

tornou muito cansativo de conciliar com as aulas na faculdade, as aulas que tinha 

de lecionar na escola, as reuniões semanais, mais o meu trabalho como 

treinadora de uma modalidade. No entanto, foi tudo uma questão de 

organização, fui-me habituando àquele ritmo de trabalho e estruturei e planifiquei 

bem as minhas obrigações e deveres de modo a conseguir fazer tudo a tempo e 

horas. Porém, deparei-me com tarefas e responsabilidades, que nunca na minha 

vida de aluna imaginei que os professores eram responsáveis por fazer, como a 

realização de uma UD para cada modalidade, do planos de aula, do planeamento 

anual, o registo de presenças e sumários, as reuniões com o grupo de EF, o 

planeamento dos eventos desportivos escolares, entre muitas outras coisas que 

estão invisíveis aos olhos dos alunos. Foi difícil conjugar todas essas tarefas, 

que aliadas ao facto de estarmos constantemente a ser observadas e avaliadas 

provoca um ambiente ainda mais esgotante e stressante.  

 Ser professor exige uma constante preparação e pesquisa em relação a 

todos os conteúdos que lecionamos, até mesmo aqueles que dominamos mais, 

pois vai permitir aprofundar o nosso conhecimento sobre os mesmos, e por sua 

vez, criar exercícios mais ricos e diversificados. Quanto mais soubermos sobre 

uma determinada matéria, mais fácil irá ser estar à vontade com a mesma e 



ensiná-la, sendo que “não é possível ensinar o que não se sabe.” (Rodrigues, 

2013, p.95). 

Através da minha curta experiência, já me conscientizei de diversas 

situações importantes de refletir enquanto professora. Existem modalidades 

sobre as quais não tenho tanto conhecimento nem à vontade e por isso mesmo, 

foi necessário estudar e preparar-me muito mais a nível da teoria, dos exercícios, 

dos FB, da instrução, da organização, entre outros aspetos, para que a aula 

decorresse sem problemas e para que eu me sentisse confiante e segura a 

lecionar os conteúdos aos alunos. O que faz com que muitas vezes estejamos 

melhor preparados para lecionar uma modalidade que não conhecemos tão bem 

do que uma modalidade com a qual já estamos familiarizados, uma vez que nos 

vamos esforçar muito mais para a aprender. Além disso, o sucesso das nossas 

aulas depende, maioritariamente, do empenho, colaboração e comportamento 

dos alunos. De certo modo, estamos a trabalhar para eles, e se eles não 

quiserem aprender aquilo que nós temos para ensinar, torna-se muito mais 

complicado fazer o nosso trabalho, o que acaba por nos desmotivar.  

Tal como já mencionei anteriormente, aquilo que aprendemos no 

Mestrado, por muito benéfico que seja, não nos prepara para o contexto intenso, 

imprevisível e real da escola. Passei por várias situações, tanto más como boas, 

mas que me fizeram aprender e, consequentemente não cometer o mesmo erro 

novamente ou então voltar a utilizar a mesma estratégia e/ou o mesmo tipo de 

exercício ou até mesmo arriscar e ser mais ambiciosa. E são essas situações 

que nos vão ajudar a evoluir e a sermos melhores professores, é através das 

experiências e reflexão sobre as mesmas ao longo do nosso percurso, que 

vamos continuar a aprender cada vez mais.  

O EP é algo que nos põe à prova constantemente e vai influenciar e 

marcar a nossa personalidade enquanto professores, e apesar de nos ajudar a 

ganhar mais experiência e conhecimento, também não nos vai preparar a 100% 

para a profissão, e no final, pode ter uma influência tanto positiva como negativa 

no nosso percurso profissional. Como refere Reina (2013, p.87) o EP é um ano 

que irá “ marcar para sempre os futuros professores de educação física . (…) vai 

influenciar a sua atitude perante o ensino da educação física e também da 

profissão de professor (para sempre).”  
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3.  Enquadramento da Prática Profissional 

3.1 Enquadramento Legal e Institucional 

 

Segundo Thomson et al. (cit. por Batista & Queirós, 2013), a experiência 

prática de ensino em contexto real é reconhecida na literatura como uma das 

componentes mais importantes nos processos de formação inicial de 

professores.  

Na FADEUP o estágio profissional está organizado na convergência de 

requisitos legais, institucionais e funcionais. Em termos legais, o EP rege-se 

pelos princípios presentes na legislação constante do Decreto-lei nº 74/2006 de 

24 de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, que tem como 

premissas a obtenção de habilitação profissional para a docência e para o grau 

de Mestre. 

Em termos institucionais, o EP é uma unidade curricular do 2º ciclo de 

estudos conducente à obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, mais especificamente no segundo ano, 

incluindo duas componentes: a) a prática de ensino supervisionada, realizada 

numa escola cooperante com protocolo com a FADEUP; e b) o relatório de 

estágio, orientado por um professor da Faculdade.  

Com o propósito de operacionalizar a PES, a FADEUP estabelece 

protocolos com várias escolas cooperantes. A organização da sua prática 

envolve um NE, constituído por 3 ou 4 estudantes estagiários, pelo PC (docente 

na escola cooperante) e um PO da FADEUP. O EE tem a responsabilidade de 

conduzir o processo de E-A de uma turma do ensino básico ou secundário, que 

se encontra ligada ao PC. Este assume um papel muito importante na condução 

do EP, sendo responsável por acompanhar e supervisionar o EE, estabelecendo 

uma ponte entre este e as instituições, escola e FADEUP. 

De acordo com as Normas Orientadoras do EP1, estão definidas três áreas 

de desempenho que constituem o veículo de desenvolvimento das competências 

profissionais que o EE tem de dominar para ser professor de EF: Área 1 – 

                                                             
1 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto. Matos, Z.   



Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem; Área 2 – Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade; Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

(Batista & Queirós, 2013). 

Assim, tal como afirma Ribeiro da Silva (cit. por Silva, 2014) o EP 

corresponde a um momento fundamental na formação profissional dos jovens 

professores, sendo, normalmente, a única experiência de ensino acompanhado 

antes do fim da sua formação inicial, daí a importância significativa que lhe é 

atribuída pelos EE no seu processo formativo. 

3.2 Entendimento do Estágio Profissional 

 

“ O EP deve ser entendido como um processo consciente e inequívoco, 

prolongado e profundo, diariamente construído, desconstruído e reconstruído 

novamente, com muitos avanços e alguns recuos. A sua edificação cimenta-se 

gradualmente sobre uma superfície (escola) altamente mutável e complexa, para 

a qual estamos rara e cabalmente preparados.” (Rolim, 2013, p.58). 

 

O EP representa a entrada na docência, no mundo real, na escola, o local 

onde vamos poder aplicar tudo aquilo que aprendemos e experienciámos, quer 

através da teoria quer da prática, durante os 4 anos de formação prévia; e onde 

vamos enfrentar e viver uma série de acontecimentos importantes para os quais 

não estamos verdadeiramente preparados.  

Segundo O’Sullivan (cit. por Batista & Queirós, 2013), não existe nenhum 

“manual” que apresente o modo como estruturar as práticas de ensino em 

contexto real, porém a chave está em procurar compreender, avaliar e 

desenvolver o contexto particular em que a experiência é estruturada, de modo 

a que os contributos desta etapa formativa possam ser relevantes.  

Apesar de todo o conhecimento que adquiri ao longo da minha formação na 

FADEUP, tenho plena consciência que só ao experienciar e viver o contexto real 

é que vou aprender e entender realmente as exigências desta profissão. A 

profissão docente é bastante complexa e carregada de imprevisibilidade, sendo 

que nunca estamos totalmente preparados para o que poderá acontecer nas 

aulas e com os nossos alunos e, por esse motivo, temos de ter sempre um plano 
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B, C e D, e a capacidade de nos adaptarmos a cada situação que possa surgir 

no momento. 

E é maioritariamente através da prática, nomeadamente dos obstáculos que 

enfrentamos, dos sucessos que vamos experienciando, e o que retiramos 

dessas situações, que aprendemos e desenvolvemos as nossas capacidades e 

evoluímos enquanto professores. 

Alonso e Roldão (2005) afirmam que é no terreno que o professor tem a 

oportunidade única, e útil para a sua formação, de se confrontar com o real, de 

refletir sobre essa realidade, de comunicar experiências e saber que a 

aprendizagem de um professor nunca termina.  

 O facto de ser um ambiente diferente, fora da nossa zona de conforto, e ao 

qual não estamos habituados pode provocar um misto de emoções. Inicialmente, 

podemos sentir que não estamos preparados, que não pertencemos ali, vamos 

ter muitas dúvidas e hesitações na nossa forma de agir, e, por sua vez, vamos 

estar mais dependentes da ajuda e orientação do PC, visto ser alguém com mais 

experiência e integrado naquele meio. Tal como refere Nóvoa (2009), é no 

diálogo com os outros professores mais experientes que vamos aprender as 

caraterísticas desta profissão e integrarmo-nos mais facilmente na mesma e na 

instituição onde estamos inseridos. Assim, como professores temos uma 

responsabilidade acrescida para com os nossos alunos, temos a 

“responsabilidade de conduzir e induzir o aluno a uma participação plena na 

escola, na família e, portanto, na sociedade como um todo.” (Albuquerque et al., 

2014, p.112).  

De acordo com Machado (cit. por Galvão, 2009), o professor, no desempenho 

da sua função, pode moldar o caráter e a personalidade dos jovens e, por sua 

vez, influenciá-los de forma significativa. Deve ter conhecimentos suficientes 

para trabalhar tanto aspetos físicos e motores, como também as componentes 

sociais, culturais e psicológicas. Ou seja, o professor não se pode limitar a 

transmitir conhecimentos, mas deve também preocupar-se em transmitir 

princípios, valores e regras importantes para a vida dos alunos em sociedade.  

É neste contexto que surge a importância da relação aluno-professor e 

professor-aluno, uma vez que é essencial criar uma boa ligação com os nossos 

alunos, na qual haja afinidade, respeito e confiança, de modo a que o aluno se 

sinta seguro no ambiente que o rodeia e esteja à vontade para tirar dúvidas e 



partilhar connosco assuntos relacionados ou não com a aula. A relação entre 

aluno e professor deve ser recíproca.  

O professor deve construir uma relação de confiança e respeito com o aluno, 

desde que o trate de forma respeitosa, dialogando, mostrando os seus 

conhecimentos sem arrogância, de forma simples, tendo em conta o 

conhecimento do aluno. Nesta relação a autoridade do professor não é imposta, 

mas conquistada, o que facilita o processo de E-A (Louro, 2005). 

 Em conclusão, o EP é uma etapa muito importante no nosso percurso 

profissional e traduz-se num grande desafio enquanto EE e futuros professores 

de EF, e uma experiência que, certamente, irá marcar e influenciar o nosso 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

3.3 A escola como instituição  

 

A escola é vista como instituição que transmite cultura. 

Como diz Souza (cit. por Carvalho, 2006) a escola constitui uma instituição 

de primeira linha na constituição de valores que indicam os rumos pelos quais a 

sociedade trilhará o seu futuro.  

A educação é um processo contínuo que acompanha e marca o 

desenvolvimento dos indivíduos e tem como finalidade promover mudanças 

desejáveis e estáveis nos mesmos, mudanças que favoreçam o 

desenvolvimento integral do Homem e da sociedade. O que traduz a importância 

do sistema educativo, neste caso em particular, da escola, na socialização e 

perpetuação da cultura. A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural, 

influenciada pelo contexto social e político em que está inserida, que se vai 

refletir nas suas reformas educativas (Carvalho, 2006). 

 A escola é responsável por formar crianças e adolescentes em cidadãos 

íntegros e prepará-los para a vida em sociedade. Além disso, deve ser um lugar 

em que todos os alunos possam aprender e ser tratados de acordo com as suas 

necessidades educativas individuais, independentemente do seu estatuto 

económico, social e político.  

Deste modo, a Escola do século XXI, deverá manter-se aberta, disponível 

a conceitos de projetos educativos originais, sendo assim, uma escola dinâmica, 

atenta às novas tendências pedagógicas, criativa e irreverente para concretizar 
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projetos inovadores e aliciantes direcionados à comunidade escolar (Nogueira, 

2014). 

Além disso, é ao mesmo tempo um lugar de formação dos professores, 

uma vez que, com o avançar dos tempos, estes necessitam de estar em 

formação contínua. Este fator é muito importante de forma a serem 

desenvolvidas novas estratégias e práticas pedagógicas.  

Neste sentido, a formação envolve um duplo processo: o de 

autoformação, a partir da reelaboração constante dos saberes que realizam na 

sua prática, confrontando as suas experiências nos contextos escolares; e o de 

formação nas instituições escolares onde atuam (Pimenta, 1996). A formação 

não se constrói por acumulação, mas sim através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 

pessoal. Daí a importância de investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da 

experiência, bem como o diálogo entre os professores é fundamental para 

consolidar saberes emergentes da prática profissional (Nóvoa, 1992). 

 

Papel da Educação Física  

 

 Em Portugal, tem-se assistido à implementação de um currículo marcado 

por uma visão utilitarista e redutora da escolaridade, demasiado centrado nos 

resultados e pouco na ação educativa. Esta conceção de educação que remete 

para uma valorização quase exclusiva do conhecimento, representa, assim, um 

dos maiores entraves à valorização da EF (Batista & Queirós, 2015). 

 De acordo com Azzarito e Ennis (cit. por Batista & Queirós, 2015), a EF 

encontra-se numa situação de maior vulnerabilidade no contexto curricular e, por 

sua vez, necessita de ensaiar novos caminhos, capazes de atrair e envolver 

estudantes e professores num esforço de construção conjunta de experiências 

e aprendizagens desportivo-motoras enriquecedoras e culturalmente 

significativas.  

 Kirk (2006) afirma que é feita uma distinção entre EF e desporto, sendo 

que este último é visto como uma atividade física organizada e competitiva, tendo 

como principal objetivo ganhar. Enquanto a EF envolve o uso da atividade física 

como meio para a realização de objetivos educacionais mais amplos. Segundo 

o mesmo autor, esta distinção causou danos incalculáveis à credibilidade da EF 



aos olhos do público. Além disso, levou a uma situação em que o desporto é 

pouco lecionado nas aulas de EF (Siedentop, cit. por Kirk, 2006). 

 Siedentop (cit. por Kirk, 2006) critica o currículo de multi-atividade 

presente nas escolas, uma vez que oferece aos alunos o ensino de unidades 

curtas, sequenciais e não relacionadas, numa ampla variedade de desportos e 

outras atividades. Consequentemente, os alunos apenas conseguem 

desenvolver um nível superficial de entendimento e competência, em que 

unidades introdutórias estão constantemente a ser ensinadas. Noutras palavras, 

os alunos estão sempre a aprender as mesmas e, por sua vez, não evoluem, 

não sendo possível lecionar com sucesso um nível mais avançado.  

Embora este tipo de currículo se baseie no desporto, o “desporto” neste contexto 

é abstrato e tem pouco significado. Esta situação mantém-se devido, em parte, 

à falta de conhecimento da maioria dos professores de EF relativamente a 

desportos específicos e jogos. E para eles torna-se mais fácil e menos desafiante 

continuar a ensinar técnicas desportivas fora do contexto do que ensinar 

habilidades e táticas no contexto de jogo (Siedentop, cit. por Kirk, 2006). Uma 

alternativa ao currículo de multi-atividade, apresentada por Siedentop, é a 

utilização do Modelo de Educação Desportiva (MED), que irá permitir centrar o 

ensino nos alunos, e fazer com que estes desenvolvam não só competências e 

habilidades motoras, como conhecimentos a nível de regras, valores como o 

respeito, a autonomia, a cooperação, a responsabilidade e ao mesmo tempo, se 

divirtam e fiquem motivados durante as aulas. Este é o verdadeiro papel da EF, 

conseguir proporcionar esse tipo de experiências aos alunos através do 

desporto.  

 Em conclusão, tal como afirma Bento (cit. por Batista & Queirós, 2015, 

p.35): 

“A EF tem de ser encarada como uma disciplina relevante no currículo 

escolar, que vai para além do físico, na qual o movimento e o desporto, 

enquanto matéria de ensino, estão inerentes, devendo ser entendida como 

uma disciplina curricular que toma o desporto como uma forma especifica 

de lidar com a “corporalidade”, enquanto sistema de comportamentos 

culturais, marcado por normas, regras e conceções socioculturais.” 
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3.3.1 A escola cooperante - ESFV  

 

As escolas cooperantes, enquanto espaços socializantes para a profissão 

emergem como elementos importantes nos processos de construção da 

identidade dos EE (Batista et al., 2014). 

A minha EC tem a sua origem em 1898, e encontra-se situada na Rua do 

Covelo. 

É uma Escola predominantemente vocacionada para o nível do Ensino 

Secundário, apresentando dois níveis de ensino, o básico (7º, 8º e 9º) e o 

secundário (10º, 11º e 12º).  

A população escolar ultrapassa os 1200 alunos, sendo a maioria dos 

alunos de nacionalidade portuguesa. Existe a preocupação de integração total 

de alunos de outras nacionalidades, nomeadamente alemã, croata, brasileira, 

angolana, cabo-verdiana e chinesa. 

O corpo docente da Escola carateriza-se pela experiência profissional, 

com cerca de 100 professores, sendo a média de idades acima dos 52 anos. 

Relativamente ao pessoal não docente, a escola dispõe de 28 elementos 

distribuídos pelas carreiras de “Assistente Técnico” e “Assistente Operacional”. 

O Pessoal dos Serviços de Administração Escolar é constituído por uma chefe 

dos serviços administrativos e sete assistentes técnicos. O Pessoal dos Serviços 

Auxiliares é constituído por uma coordenadora e dezanove assistentes 

operacionais. 

A Escola tem neste momento 29 salas de aula equipadas com projetor 

e/ou quadro interativo, 4 salas de Informática, 1 sala de Informática polivalente, 

3 salas de Artes, 1 sala de Educação Tecnológica, 5 laboratórios devidamente 

equipados e um polivalente, um ginásio, uma sala de EF, campos desportivos 

exteriores e uma sala de Expressões. Além disso, ainda possui uma ampla zona 

de lazer onde se encontram o bar, a cantina, a loja escolar, a sala da Associação 

de Estudantes e a Rádio Escolar. No edifício principal, o piso zero concentra toda 

a área de gestão e administração bem como a biblioteca escolar. A Biblioteca 

assume-se como um espaço pedagógico e um recurso educativo de livre acesso, 

sendo também um espaço para ocupação de tempos livres e de lazer.  

Relativamente às instalações destinadas para a realização das aulas de 

EF, existem três espaços com estruturas diferentes (E1, E2 e E3). O E1 é o 



espaço interior grande, o E2 é o espaço interior pequeno e o E3 é o espaço 

exterior coberto/descoberto, cada um deles possibilita a realização de diferentes 

modalidades desportivas e está equipado com bons recursos materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Núcleo de Estágio: uma mais-valia 

 

Os núcleos de estágio funcionam como comunidades de prática, 

comunidades de aprendizagem, e com o apoio dos professores cooperantes 

revelam ser terreno fértil à reconfiguração da identidade profissional dos 

estudantes estagiários (Batista, 2014). 

O meu núcleo de estágio é formado por mim e mais duas colegas (Figura 

1). Tal como mencionei nas minhas expectativas iniciais, esperava ficar com 

pessoas com as quais tivesse uma boa relação, de modo a ser possível formar 

um bom ambiente de trabalho. Porém, confesso que quando descobri quem iam 

ser as minhas colegas de NE não estava nada à espera, tendo ficado um pouco 

desiludida. Não por não me dar bem com elas, mas porque, na altura, preferia 

ter ficado com pessoas do meu grupo de amigos.  

No entanto, agora quando penso nisso acho que resultou da melhor 

maneira possível. Como tínhamos sido da mesma turma no primeiro ano de 

mestrado já nos conhecíamos e tínhamos uma boa relação, o que contribuiu 

para conseguirmos trabalhar juntas facilmente e, consequentemente permitiu-

nos estabelecer uma relação ainda mais próxima. Somos todas trabalhadoras e 

responsáveis e isso foi bastante benéfico na organização, gestão e execução 

das tarefas que tínhamos de desempenhar, pois ajudávamo-nos sempre 

mutuamente e, por sua vez, funcionávamos como um grupo de trabalho unido e 

coeso.  

Figura 1- Escola Cooperante 
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Inicialmente, tivemos uma grande carga de trabalho, e só foi possível 

realizarmos tudo a tempo e com sucesso através do esforço e cooperação de 

todas. Nas primeiras semanas, nas quais realizamos a avaliação diagnóstica 

(AD) dos nossos alunos, estivemos nas aulas umas das outras a ajudar e a 

conhecer as respetivas turmas, o que facilitou o processo de transição até 

ficarmos “sozinhas”. Além disso, termos tido a oportunidade de observar as aulas 

umas das outras ao longo do ano letivo, permitiu que pudéssemos partilhar 

ideias, estratégias e, de certa forma, aprender com os êxitos e erros que todas 

cometíamos e transferir isso para as nossas próprias aulas. Outro aspeto muito 

positivo que contribuiu para o sucesso de todas, foi o facto de confiarmos umas 

nas outras e estarmos dispostas a ajudarmo-nos sempre que era necessário, 

sendo que o problema de uma era o problema de todas. Isto é, acabávamos por 

nos completar enquanto grupo, todas tínhamos os nossos pontos fracos e fortes, 

e, assim, usávamos os pontos fortes de cada uma para compensar e auxiliar as 

dificuldades das outras.  

Assim, posso afirmar que tive muita sorte com o NE que me calhou, 

formamos um grupo unido, alegre e funcional e no final de contas, acabamos por 

criar uma amizade verdadeira e momentos que vamos relembrar sempre com 

carinho, pois partilhamos grandes experiências numa fase muito importante das 

nossas vidas.  

O EP é um processo de desenvolvimento e pertença do EE e, por esse 

motivo, todas as intervenções, interações e atitudes, em conjunto ou separado, 

dos PC e PO, devem ir de encontro a autonomizar, promover, fomentar e 

proporcionar ao estagiário um ambiente de plena emancipação.  

Deste modo, tal afirma diz Rolim (2013), o relacionamento dos PC e PO 

para com o estagiário torna-se num relacionamento de cooperação e ajuda, no 

qual estes assumem um papel facilitador e mediador durante todo o processo, e 

onde o EE vai ter a oportunidade de refletir, apresentar e justificar os seus pontos 

de vista e conceções e “por último, avaliar e confirmar o êxito ou ‘inêxito’ das 

suas propostas e realizações.” (p.59). 

 De acordo com Behets e Vergauwen et al. (cit. por Batista & Queirós, 

2013) o professor cooperante é aquele que tem, potencialmente, a influência 

mais significativa na aprendizagem dos EE no que diz respeito à prática de 

ensino.  



 O meu primeiro encontro com o PC foi na FADEUP, no dia 3 de setembro 

de 2018, na aula de apresentação de todos os NE e respetivos cooperantes, 

onde marcamos a primeira de muitas reuniões que nos esperavam ao longo do 

ano letivo. Desde logo, o professor avisou-nos que íamos ter muito trabalho pela 

frente e que o ideal seria dividirmos tarefas de modo a facilitar o mesmo, tendo-

nos incentivado a trabalhar como um grupo. Mostrou ser competente, exigente 

e organizado nas suas funções, o que foi benéfico para nós também nos 

conseguirmos organizar e nos habituarmos logo aos seus métodos de trabalho. 

Esteve presente para nos auxiliar, aconselhar e orientar em todos os momentos 

e forneceu-nos muita informação e conhecimentos importantes, grande parte 

adquiridos através dos seus muitos anos de experiência. Com o tempo, foi nos 

dando mais liberdade e autonomia para lecionar as aulas, sendo que às vezes 

deixava-nos “sozinhas” com os alunos e isso ajudou-me imenso a ganhar mais 

à vontade e confiança no meu papel de professora. O PC deve conduzir os EE, 

de forma gradual, a passar de uma participação periférica para uma participação 

mais interna, mais ativa e mais autónoma (Batista, 2014). 

 Semanalmente, todas as quartas-feiras, o NE reunia-se com o PC para 

discutirmos os acontecimentos da semana anterior e planearmos as atividades 

futuras. Era nesses momentos que o PC nos dava FB mais específicos sobre 

determinadas situações que aconteciam nas aulas, onde podíamos tirar dúvidas, 

partilhar estratégias, e dar a nossa opinião sobre as nossas e as aulas das 

nossas colegas. Onde podíamos falar abertamente sem sermos “julgadas” quer 

sobre assuntos relacionados com o estágio quer sobre assuntos mais informais, 

criando assim um clima de aprendizagem muito positivo e descontraído.   

 O PC foi sem dúvida alguém que me acompanhou e guiou ao longo deste 

processo, facilitando e contribuindo para o sucesso do mesmo, tendo-me 

colocado bastante à vontade desde o início. Todos os seus ensinamentos e 

conselhos foram muito úteis para a minha aprendizagem e evolução enquanto 

EE e futura professora de EF. Assim, posso concluir que a missão do PC, 

utilizando as palavras de Silva et al., (2014, p.119),“ é orientar os EE, ajudá-los 

a encontrarem o seu caminho na profissão, tentando articular as perspetivas e 

exigências da escola com as da faculdade.” 
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 Para além do PC, cada NE conta ainda com a orientação de um docente 

da FADEUP que coordena a sua ação de supervisão com o PC e orienta a 

elaboração do relatório final dos respetivos estagiários (Batista & Queirós, 2013). 

 O orientador é alguém que tem por missão ensinar e facilitar a 

aprendizagem quer dos alunos quer dos formados. Assim, terá como primeira 

meta facilitar o desenvolvimento do professor estagiário, ajudando-o a ensinar e 

a tornar-se um bom profissional e, sendo ele ao mesmo tempo aluno e professor, 

significa que as suas aprendizagens e o seu desenvolvimento vão refletir-se na 

sua forma de ensinar, influenciando as aprendizagens dos seus próprios alunos 

(Alarcão & Tavares, cit. por Rodrigues, 2013).  

 Em relação ao meu PO, tive imediatamente uma impressão positiva do 

mesmo, mostrou-se muito acessível, simpático e proactivo para nos ajudar, 

facultou-nos imensos documentos importantes e notava-se que tinha bastante 

experiência e conhecimento para partilhar. Embora não nos acompanhasse no 

dia-a-dia do EP, ao longo do ano marcou várias reuniões com os seus NE na 

FADEUP, onde discutíamos assuntos relacionados com o estágio, 

nomeadamente o estudo de investigação-ação e a elaboração do relatório de 

estágio, e onde podíamos colocar questões e esclarecer as nossas dúvidas 

quanto aos mesmos.  

 Além disso, as aulas observadas pelo orientador foram momentos de 

aprendizagem e reflexão muito importantes durante este processo, pois 

permitiram-me ter outra visão, mais experiente, relativamente ao meu 

desempenho na prática e evolução enquanto professora ao longo do ano letivo. 

No final das aulas, discutíamos as dificuldades sentidas, estratégias que podiam 

ser utilizadas bem como os aspetos positivos das mesmas. Todos os conselhos 

fornecidos pelo PO foram bastante úteis e ajudaram-me a desenvolver espírito 

crítico em relação à minha atuação, e irão certamente auxiliar-me no futuro.   

É de salientar o empenho e disponibilidade mostrados pelo PO, uma vez 

que esteve presente sempre que era necessário e dedicou-se a 100% ao seu 

trabalho enquanto nosso orientador, conselheiro e professor, tendo contribuído 

de forma significativa para o meu desenvolvimento pessoal e profissional.  

Deste modo, posso afirmar que, segundo Rodrigues (2013, p.100-101): 

 “O orientador deve ajudar a contribuir para manter um bom clima relacional, 

que contribua para a criação de condições condizentes com o propósito de 



desenvolvimento, não só profissional, mas também humano, assim como 

ajudar o estagiário a desenvolver competências de reflexão, de 

autoconhecimento, de inovação e, acima de tudo, que (…) desenvolva o 

gosto pelo ensino.” 

 

 Em conclusão, posso afirmar que foi um privilégio ter feito parte deste NE, 

que me deu a oportunidade de trabalhar com duas raparigas formidáveis e 

incansáveis ao longo de toda esta jornada; e ter sido acompanhada por 

professores tão competentes e acessíveis, que me ajudaram verdadeiramente a 

integrar-me neste EP e contribuíram de forma positiva para todas as minhas 

aprendizagens e conquistas.  

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Turma 11ºD: a primeira e a mais especial  
 

O nosso PC deu-nos a escolher três turmas de 11º ano, e conforme os 

horários de trabalho de cada membro do NE acabei por ficar com o 11ºD.  

Através da realização e aplicação de um inquérito de caracterização 

individual dos alunos, foi possível retirar algumas informações importantes para 

o planeamento, gestão e organização das aulas de EF. Entre os dados 

recolhidos, destacam-se as preferências desportivas dos alunos, se atualmente 

praticam ou já praticaram alguma modalidade, se existem condicionantes que 

dificultam a sua participação nas aulas e a sua relação com a disciplina de EF.   

A minha turma é constituída por 20 alunos, 10 raparigas e 10 rapazes. 

Relativamente à idade, a turma possui 5 alunos repetentes, três com 17 anos e 

dois com 18 anos, e os restantes alunos têm 16 anos. A média de idades 

corresponde a 16 anos, tornado a turma relativamente homogénea, o que 

contribuiu para facilitar o processo de E-A.  

No que diz respeito à saúde, nenhum dos alunos tem uma doença que os 

impeça de praticar EF, no entanto, cerca de metade dos alunos já tiveram lesões, 

Figura 2- Núcleo de Estágio de EF 
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entre as quais, entorses, braços, pulsos e dedos partidos e uma rotura de 

ligamentos no joelho. Uma aluna tem bronquite asmática, sendo necessário ter 

em atenção a sua condição em modalidades de maior esforço e desgaste físico, 

e outra aluna é alérgica a penicilina.  

Toda a turma, com exceção de seis alunos, pratica ou já praticou alguma 

modalidade desportiva, sendo que, nove alunos são federados. Estas 

informações são importantes, pois mostram que a maior parte dos alunos já 

tiveram contacto com pelo menos uma modalidade desportiva, além das aulas 

de EF, sendo grande parte deles atletas federados. Todos os alunos que 

praticam uma modalidade fazem-no pelo menos uma vez por semana, no 

entanto, cerca de 25% dos alunos nunca praticaram nenhum desporto. 

Quando questionados em relação às disciplinas, a EF apareceu nas 

favoritas apenas para três alunos. Apesar de serem poucos os alunos a terem a 

EF como umas das disciplinas favoritas, o facto de não haver nenhum aluno que 

não goste da disciplina já é bastante positivo. Biologia e Matemática foram as 

disciplinas menos preferidas pelos alunos. Nas modalidades, a Dança foi a que 

sobressaiu como a menos preferida de forma mais evidente. Através das 

respostas dos alunos relativamente às modalidades que irão ser lecionadas ao 

longo do ano, foi percetível que os desportos coletivos irão ser melhor recebidos 

comparativamente à dança e às ginásticas. 

Mais uma vez é de destacar a importância das informações anteriores 

para aquele que será o ano letivo desta turma na disciplina de EF. Certamente 

será diferente encarar uma Unidade Didática (UD) em que sabemos de antemão 

que os nossos alunos sentem alguma afinidade pela modalidade, em 

comparação com uma UD em que sabemos que existe muita aversão. São 

conhecimentos vitais para o planeamento da aula, para as estratégias a incluir e 

até para o modo como interagimos com os alunos. 

Após o meu contacto inicial com a turma, apercebi-me que até tive alguma 

sorte, são alunos humildes, interessados, com tendência para serem demasiado 

brincalhões e, de forma geral, com capacidades para o Desporto. Porém, tive 

alguns desafios em mãos, um aluno com necessidades educativas especiais 

(NEE), diagnosticado com Síndrome Digeorge, e um grupo de rapazes que 

apresentavam alguns comportamentos “desviantes”. Assim, os meus objetivos 

iniciais consistiram em conseguir atender às necessidades individuais desse 



aluno, para que este conseguisse melhorar as suas capacidades a nível motor, 

cognitivo e social de forma a integrar-se mais facilmente nas aulas de EF e na 

turma, e a ter um papel importante nas mesmas. Em relação ao grupo de 

rapazes, não eram muito mal comportados, mas revelavam alguma falta de 

atenção e empenho, sobretudo quando não gostavam da modalidade em 

questão, distraindo os colegas e, consequentemente perturbando as aulas. Face 

a este panorama, tentei alterar os seus comportamentos, focando mais a minha 

atenção neles, motivando-os para as diversas modalidades ao usá-los como 

exemplo de forma a aproveitar as suas capacidades (que eram acima da média), 

para que participassem e interviessem de forma positiva.  

Optei por usar o MED nas modalidades coletivas o que foi muito vantajoso 

na organização e gestão das aulas, e permitiu aos alunos trabalharem em grupo, 

serem mais responsáveis, autónomos e cooperarem entre si. O MED facilitou 

bastante o meu papel enquanto professora, na medida em que os alunos 

assumiram tarefas e tornaram-se mais ativos e participativos nas aulas, 

desenvolvendo as suas capacidades e contribuindo para a sua própria 

aprendizagem, bem como ajudou a envolver mais o aluno com NEE e aqueles 

alunos problemáticos. Porém, nem sempre é possível dar liberdade aos alunos 

durantes as aulas, pois estes podem abusar e “fugir” do nosso controlo e, por 

esse motivo, a utilização do Modelo de Instrução Direta (MID) foi essencial para 

conseguir transmitir aos alunos os conteúdos pretendidos e que estes os 

executassem corretamente, nas modalidades mais complexas. Além disso, 

também recorri ao Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC), no âmbito do 

meu estudo de investigação-ação, de forma a combater a falta de motivação da 

maioria dos alunos em relação à modalidade de Dança. Com o intuito de que ao 

colocá-los a trabalhar em conjunto, de forma autónoma e responsável, e 

atribuindo tarefas individuais para que todos pudessem participar na 

aprendizagem uns dos outros, se tornassem mais recetivos à mesma.  

De forma geral, é uma turma formada por alunos empenhados e 

participativos, com muitas capacidades para a disciplina e, apesar de terem um 

sentido de humor acima da média, não são miúdos maldosos, pelo contrário são 

bastante educados, e nunca me faltaram ao respeito. O facto de existir uma boa 

relação entre todos facilitou e beneficiou bastante o processo de E-A. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

 4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

A área de Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem engloba as 

tarefas de conceção, planeamento, realização e avaliação diretamente 

relacionadas com o processo de E-A dos alunos.  

Assim, ao longo da mesma irei refletir sobre a minha planificação, 

participação e atuação durante o EP, bem como os aspetos que considerei mais 

importantes na realização do mesmo.  

4.1.1 Conceção e Planeamento  

 

“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. O conhecimento que o 

professor tem da disciplina que leciona interage com conhecimentos, convicções 

e crenças acerca do ensino e aprendizagem, acerca dos alunos e acerca dos 

contextos educativos, dando forma aos modos como se ensina a matéria aos 

alunos.” (Bento et al., 1999, p. 204). 

Assim, a forma como os professores estabelecem as suas conceções de 

ensino está diretamente relacionada com os conhecimentos e vivências que têm 

do meio envolvente e como os relacionam com os saberes e experiências da sua 

profissão, traduzindo-se na forma como pensam, atuam e desempenham o seu 

papel. 

Ao longo da minha vida estive sempre ligada ao desporto, e as vivências 

que tive quer como atleta de Voleibol quer como aluna nas aulas de EF 

influenciaram a minha maneira de ser, a minha perceção em relação a esta área 

e desenvolveram a minha paixão pela mesma. Os professores de EF incutiram-

me o gosto e o “bichinho” pelo desporto, enquanto os meus treinadores 

desempenharam um papel fundamental no meu percurso, uma vez que me 

transmitiram regras, princípios e valores como o respeito, a união, a compaixão, 

a entreajuda, entre outros; muito importantes para a minha formação pessoal e 



profissional. A minha paixão pelo desporto fez-me ser uma pessoa muito 

competitiva e que procura sempre ser a melhor. E nos treinos eu conseguia sentir 

essa competitividade e exigência constante, e via-os como um desafio, pois 

obrigavam a esforçar-me e superar-me dia após dia. No entanto, nas aulas de 

EF, sobretudo no secundário, por muito que quisesse competir e mostrar o meu 

potencial, não conseguia, uma vez que era das únicas pessoas que levava a 

disciplina a sério e, por sua vez, a grande maioria via aquelas aulas como um 

espaço de convívio e lazer. Além disso, nas modalidades mais comuns, como o 

Voleibol, o Basquetebol e o Futebol, sentia que era “mais do mesmo”, isto é, que 

não estava a aprender nada de novo. E que tinha mais capacidades que os 

outros, sobretudo que as restantes raparigas, e que o facto de me separarem 

dos rapazes prejudicava a minha aprendizagem, uma vez que não estava a ser 

estimulada.  

A partir do momento que ingressei na faculdade senti-me mais realizada, 

dentro do “meu mundo”, onde pude colocar em prática as minhas capacidades 

e onde a minha conceção acerca desta disciplina e a forma como deve ser 

ensinada mudou completamente. Fiquei sobrecarregada com aprendizagens e 

conhecimentos, que me fizeram ver a EF como uma disciplina essencial à 

formação do ser humano e que necessita de estar presente no currículo de todas 

as escolas. A EF é a única disciplina que trabalha o ser humano como um todo, 

através do desporto.  

Grossman (cit. por Bento, 1999) refere quatro fontes principais que os 

professores usam para construir o seu conhecimento de ensino da matéria da 

sua disciplina: 1) a experiência de ver e ensinar; 2) a componente disciplinar; 3) 

a componente de preparação profissional e a 4) experiência de ensino.   

 Deste modo, antes de começar propriamente o EP tive de realizar uma 

leitura crítica de alguns documentos importantes, nomeadamente, o Programa 

Nacional de EF do Ensino Secundário2, o Projeto Educativo da EC3, o 

                                                             
2 In Programa de Educação Física do Ensino Secundário: 2001, Lisboa: Ministério da Educação. Jacinto, J., Carvalho, 

L., Comédias, J., e Mira, J.   

3 In Projeto Educativo da Escola Secundária Filipa de Vilhena, ano letivo 2018/2019, aprovado pelo Conselho Geral: 

2018. Escola Secundária Filipa de Vilhena. 
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Regulamento Interno da EC4, o Regulamento do EP5 e o Planeamento Anual de 

EF da EC. Assim, tornou-se crucial fazer uma análise do contexto cultural e 

social da escola, bem como das condições e recursos materiais disponíveis para 

as aulas e, por fim, das caraterísticas individuais dos alunos. Todos estes 

aspetos vão influenciar a minha conceção de ensino.  

 Após o cumprimento desta tarefa, apercebi-me que existem muitas 

diferenças entre aquilo que está presente no programa e aquilo que é possível 

realizar com a minha turma. Por exemplo, a quantidade de conteúdos que é 

necessário abordar não é compatível com o tempo que temos disponível para 

lecionar cada modalidade, neste caso, conteúdos do nível avançado. No 11º e 

12º de escolaridade os alunos já se encontram, supostamente, no nível 

avançado, o que não acontece na realidade, pois os alunos estão 

constantemente a aprender os mesmos conteúdos com o mesmo grau de 

dificuldade, e consequentemente não evoluem, tornando-se impossível cumprir 

o que é exigido nos programas de EF, visto que os alunos não têm capacidades 

nem competências para tal. Além disso, o tempo despendido para o ensino de 

cada Unidade Didática (UD) torna-se bastante reduzido quando temos de 

lecionar duas ou mais modalidades por período. No meu caso, com a minha 

turma de 11º ano, apenas tive de planear e lecionar duas UD por período, mas 

mesmo assim, não é possível abordar nem consolidar todos os conteúdos 

propostos, principalmente quando os alunos não vêm bem preparados dos anos 

anteriores. Os alunos precisam de tempo para aprenderem, interiorizarem e 

exercitarem cada conteúdo, não chega abordar um conteúdo uma vez e na aula 

seguinte avançar para o próximo, esquecendo se o anterior foi ou não entendido 

e consolidado.  

No 5º e 6º ano de escolaridade, compreendo e apoio a necessidade de 

diversificar o currículo para que os alunos possam conhecer e ter uma 

experiência das diferentes modalidades, uma vez que é o seu primeiro contacto 

                                                             
4 In Regulamento Interno da Escola Secundária Filipa de Vilhena, ano letivo 2018/2019, aprovado pelo Conselho Geral: 

2019. Escola Secundária Filipa de Vilhena. 

5 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto: 

2018-2019. Porto: FADEUP. 

  



com as mesmas, não sendo necessário aprofundar os seus conteúdos. Porém, 

a partir do 3º ciclo de ensino penso que seria mais benéfico para a aprendizagem 

dos alunos, se estes contactassem com uma modalidade por período, ou duas 

no caso de periodos mais longos, de modo a conseguirem ter uma experiência 

completa da mesma. Assim, ficariam melhor preparados para os anos seguintes 

e chegariam ao ensino secundário no nível que é suposto. Tal como constata 

Bento (1999, p.210), “as novas aprendizagens constroem-se com base no 

conhecimento anterior que o sujeito possui.” Outro exemplo que temos de 

considerar é a possível falta de condições espaciais e materiais existentes na 

escola para lecionar as aulas de EF, o que vai influenciar a nossa conceção de 

ensino, ou seja, como iremos abordar e lecionar os diversos conteúdos, pois é 

um fator que limita bastante o processo de E-A.  

Assim, os programas servem para nos guiarem e ajudarem na 

planificação e realização das nossas funções enquanto professor. Assumem um 

“caráter lei” e o papel principal para o planeamento e preparação direta do ensino 

pelo professor. Mas são complementados por outros documentos e materiais 

que ajudam o professor a concretizar e adaptar as exigências centrais às 

condições locais e situacionais da escola e da turma (Bento, 1987, p.19). 

Portanto, considerei necessário adaptar os diversos conteúdos do programa às 

condições temporais, sociais, materiais e locais de modo a conseguir organizar, 

planificar e transmitir os conteúdos necessários aos alunos. Como afirma Bento 

(1987, p.22) “ a planificação orienta-se para a aprendizagem segura e eficaz, 

para a apropriação por todos os alunos, de conhecimentos e capacidades (…), 

segundo as coordenadas dos programas.”  

Relativamente ao meu estilo de ensino, neste momento, considero que 

sou uma professora construtivista. A forma como lecionamos os conteúdos aos 

nossos alunos e como os incluímos no processo de E-A também é muito 

importante para o sucesso da sua aprendizagem e do nosso papel enquanto 

professores. Inicialmente, tinha uma visão do ensino muito restrita e empírica, 

na qual o professor se limitava a ensinar e a corrigir e os alunos executavam, 

uma vez que era isso que tinha experienciado na minha adolescência nas aulas 

de EF. Porém, com o tempo fui desenvolvendo outra visão, proveniente dos 

conhecimentos que adquiri ao longo da faculdade e daquilo que fui 

experimentando e observando durante o meu EP. Consequentemente apercebi-
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me das vantagens que existem em centrar o ensino no aluno e atribuir-lhe um 

papel na sua aprendizagem e na dos seus colegas. Passei a olhar e a planear 

este processo de E-A de modo a beneficiar os alunos e motivá-los mais a 

participar no mesmo, proporcionando-lhes mais autonomia, poder de decisão, 

responsabilidades acrescidas, entre outras coisas.  

Segundo Cobb et al. (cit. por Chen et al., 2000), o construtivismo afirma 

que os alunos são processadores e construtores ativos do seu próprio 

conhecimento, em vez de recetores e absorvedores passivos de informações. 

Assim, como professores, acredito que devemos, tal como refere Chen et al. 

(2000), não só ter conhecimento da matéria em EF, mas também ser capazes 

de promulgar estratégias de ensino orientadas para o construtivismo, a fim de 

proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem significativas e 

relevantes e promover habilidades independentes de resolução de problemas e 

cooperativas. Esta maneira de aprender trouxe uma nova conceção da 

experiência pedagógica dos professores no ensino.  

Em suma, posso afirmar que nem sempre é possível cumprirmos à letra 

aquilo que está descrito nos programas curriculares, sendo que essa tarefa é 

muitas vezes influenciada pelas condições sociais e culturais da escola onde 

estamos inseridos, os recursos materiais que temos disponíveis bem como as 

necessidades dos alunos que fazem parte da nossa turma. Além disso, estes 

aspetos foram essenciais para formar a minha conceção de ensino e consegui-

la planear e aplicar na prática de forma confiante e controlada. Relativamente 

aos diferentes modelos de ensino, apercebi-me que existem muitos estilos e 

estratégias para realizar o processo de E-A em prol dos alunos. Ao longo do 

tempo, e à medida que fui conquistando mais segurança e experiência, fui-lhes 

atribuindo mais tarefas, responsabilidades e autonomia, tendo passado de um 

estilo por comando para muitas vezes adotar um estilo de descoberta guiada, 

contribuindo, assim, para a inclusão e participação dos alunos na sua 

aprendizagem.  

 

 

   



4.1.2. Planeamento Anual 

 

“É um plano de perspetiva global que procura situar e concretizar o 

programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas.” (Bento, 1987, p.59). 

Assim, o plano anual (PA) é um documento que contém os objetivos 

gerais para o ano letivo com base nos conteúdos e objetivos do programa 

curricular e é, por isso, a primeira tarefa que devemos realizar de modo a 

planificarmos e organizarmos as modalidades e conteúdos que pretendemos 

abordar ao longo do ano.  

A sua elaboração é o primeiro passo de planeamento e preparação do 

ensino e traduz-se numa compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de 

desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções relativamente 

à organização do ensino durante o ano letivo (Bento, 1987, p.67). 

Vai servir-nos como um guia e apoio, contudo está suscetível a sofrer 

várias modificações ao longo do ano, “de acordo com as condições em que o 

ensino vai decorrer (…).” (Bento, 1987, p.66).  

Deste modo, no início do ano letivo tivemos de elaborar um PA com as 

diversas modalidades que iriamos abordar e o respetivo horário das mesmas, 

em formato de “calendário”. Na realização do mesmo necessitei de recorrer ao 

Programa Nacional de EF do Ensino Secundário, ao Planeamento Anual de EF 

da EC, ao Calendário Escolar e a um PA “tipo” fornecido pelo PC.  

As modalidades trabalhadas foram: Aptidão Física, que incluía Testes de 

Força e de Resistência (Cooper), Ginástica Acrobática, Basquetebol, Voleibol, 

Dança, Andebol e Ginástica de Aparelhos. Todas foram lecionadas de acordo 

com diferentes modelos de ensino, tendo em conta as especificidades e 

conteúdos de cada uma, bem como as caraterísticas da turma.  

No 1º Período, as duas primeiras semanas de aulas (9 aulas) foram 

destinadas à Apresentação e Avaliação Diagnóstica (AD) dos alunos nas 

modalidades de Ginástica Acrobática, Basquetebol, Voleibol e nos testes de 

Aptidão Física. De modo a ficar com uma ideia do nível em que os alunos se 

encontravam e poder preparar e planear mais facilmente as UD e respetivas 

aulas. Após a AD, foram destinadas 12 aulas para Ginástica Acrobática, 12 aulas 

para Basquetebol e 2 aulas para o segundo teste de Cooper e o primeiro Teste 

escrito de avaliação sumativa (AS). Na abordagem da primeira modalidade, 
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Ginástica Acrobática, decidi não arriscar por ainda ter pouca experiência, e 

adotei o MID, uma vez que era uma modalidade com a qual não estava à vontade 

e não me sentia completamente segura a lecionar a mesma. Deste modo, 

inicialmente, optei por um estilo de ensino por comando, no qual eu tomava as 

decisões e era responsável por todas as fases do processo de E-A de modo a 

ter um maior controlo sobre a aula e os alunos. Com o tempo fui desenvolvendo 

mais confiança e conhecimento e aproveitei o facto de os alunos estarem 

divididos por grupos para lhes tentar dar mais liberdade para cooperarem e 

intervirem na aprendizagem uns dos outros, através de um estilo de ensino por 

descoberta guiada, no qual eu dava a instrução sobre determinado exercício e 

na parte da exercitação incentivava e ajudava os alunos a fornecerem FB e 

corrigirem-se uns aos outros. Na modalidade de Basquetebol, optei pela 

implementação do MED. Como já sabia relativamente o nível dos alunos através 

da AD, foi possível dividi-los logo em equipas, o que facilitou o processo de E-A. 

Os alunos assumiram funções, ficando responsáveis por várias tarefas todas as 

aulas, trabalhando em equipa a cooperação, o respeito, autonomia e a união.  

Além disso, na parte do jogo foram realizados torneios onde os alunos assumiam 

papéis relativos à organização e gestão dos mesmos (como árbitro, 

cronometrista, marcador de pontos, etc), de modo a todos terem um papel ativo. 

Segundo Hastie (cit. por Mesquita & Graça, 2009) este modelo preocupa-se em 

diminuir os fatores de exclusão, lutando por harmonizar a competição com a 

inclusão, equilibrando a oportunidade de participação e evitar que esta se reduza 

ao desempenho de papéis menores por parte dos alunos menos dotados. 

Carlson e Hastie (cit. por Mesquita e Graça, 2009, p.63) afirmam que “ a filiação 

e a responsabilidade conferida aos alunos na tomada de decisões é o fator que 

mais contribui para o incremento do entusiasmo durante a prática desportiva.” O 

Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI) e o Modelo de Abordagem 

Progressiva ao Jogo (MAPJ) também foram utilizados através das formas de 

jogo reduzidas, as tarefas baseadas no jogo e da manipulação das regras de 

modo a facilitar a ocorrência de sucesso por parte dos alunos e com o intuito de 

os preparar de forma progressiva para o jogo completo.  

O 2º Período foi bastante longo, sendo que foram destinadas 16 aulas ao 

Voleibol, 17 aulas para a modalidade de Dança, 5 aulas para a primeira parte do 

Andebol e 2 aulas para o segundo teste de Força e o segundo Teste escrito de 



AS. Na modalidade de Voleibol apliquei maioritariamente o MAPJ, através do 

qual os alunos experienciaram o jogo desde a sua versão mais simples (1x1) à 

sua versão mais complexa (6x6), podendo assim compreender e assimilar as 

diversas exigências táticas do mesmo de forma contínua e por etapas, focando-

se num aspeto de cada vez. Como afirma Graça e Mesquita (2009, p.144-145) 

a estrutura deste modelo “integra quatro etapas de aprendizagem do Voleibol, 

nas quais se estabelecem progressões assentes num compromisso permanente 

entre a articulação horizontal (variantes da mesma tarefa) e vertical (tarefas de 

nível de dificuldade distinto) dos conteúdos de aprendizagem.”  

Segundo os mesmos autores, na determinação das progressões são 

controlados vários aspetos: a ordem dos conteúdos, o volume, a especificidade 

e a ênfase. Além disso, como os alunos iam realizar o teste de Força a meio da 

UD desenvolvi com eles um aquecimento inicial específico de condição física 

para que eles pudessem treinar para o teste todas as aulas. Na modalidade de 

Dança usei o MAC, no âmbito do meu projeto de investigação com vista a motivar 

os alunos para as aulas através da Aprendizagem Cooperativa (AC). Os alunos 

trabalhavam sempre em pequenos grupos, nos quais assumiam tarefas e eram 

responsáveis por ensinar o colega e vice-versa, trabalhavam em equipa de modo 

a atingirem um objetivo comum, contribuindo, assim, para a sua aprendizagem 

e dos outros. No entanto, num dos estilos de dança abordados, nomeadamente 

o Hip-Hop, usei um misto de instrução direta, onde os alunos iam copiando aquilo 

que eu fazia, ao mesmo tempo que lhes ia dando FB, uma vez que era um estilo 

mais complexo de ensinar. 

 O 3º Período foi o mais curto, ficando destinadas 6 aulas para a segunda 

parte do Andebol (total de 11 aulas), apenas 7 aulas para a modalidade de 

Ginástica de Aparelhos e 4 aulas para os últimos testes de Cooper e Força, para 

o terceiro e último teste escrito de Avaliação Sumativa (AS) e para a última aula 

de Autoavaliação. Tal como na modalidade de Basquetebol, apliquei o MED, o 

MAPJ e o MCJI no ensino do Andebol. O facto de os alunos já terem 

experienciado o MED anteriormente e de as situações de aprendizagem serem 

relativamente semelhantes em ambas as modalidades foi muito benéfico para 

lecionar o Andebol, pois estes já conheciam e tinham criado hábitos de trabalho, 

não sendo uma novidade para eles. Consequentemente, não tive de ter uma 

intervenção tão ativa ao longo da UD, dando um papel mais autónomo e 
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responsável aos alunos, estava lá apenas para os orientar e ajudar caso 

necessário. Em Ginástica de Aparelhos, devido às poucas aulas previstas 

apenas utilizei o MID, sendo que como era uma modalidade mais exigente e que 

requer mais cuidado e atenção preferi estar em controlo de todo o processo de 

E-A, para conseguir ajudar todos os alunos de forma segura e eficiente.   

4.1.3 Unidade Didática e MEC 

 

“As unidades temáticas ou didáticas, ou ainda de matéria, são partes 

essenciais do programa de uma disciplina. Constituem unidades fundamentais e 

integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas 

claras e bem distintas de ensino e aprendizagem.” (Bento, 1987, p. 75). 

O segundo passo corresponde à elaboração da UD, na qual vai estar 

presente a sequência metodológica dos conteúdos a abordar em cada 

modalidade.  

Tal como o PA, está suscetível a alterações ao longo da sua utilização, 

pois está dependente de vários fatores que condicionam a concretização das 

aulas, como as condições meteorológicas, greves gerais, feriados e interrupções 

letivas. Além disso, também depende do cumprimento da matéria por parte dos 

alunos, ou seja, é possível que certos conteúdos não cheguem a ser abordados, 

estando isso diretamente relacionado com a evolução dos alunos.  

De acordo com Bento (1987), o planeamento da UD não deve dirigir-se 

preferencialmente para a matéria, mas sim para o desenvolvimento da 

personalidade (habilidades, capacidades, conhecimentos, atitudes) dos alunos, 

devendo, sobretudo, explicitar as funções principais assumidas naquele sentido 

por cada aula.  

O facto de ter realizado a AD dos alunos em algumas modalidades, foi 

uma grande ajuda para preparar as respetivas UD, uma vez que permitiu-me 

saber em que nível se encontrava a turma relativamente aos conteúdos 

predefinidos. De seguida, tive de os selecionar e organizar considerando a 

quantidade de aulas disponíveis para introduzir, exercitar e consolidar a matéria. 

E, por fim, traçar os objetivos e conteúdos a lecionar em cada aula. 

As UD nas quais revelei mais dificuldades relativamente ao planeamento 

foram as de Andebol e Ginástica de Aparelhos, no 3º Período, uma vez que que 



foram muito mais curtas que as restantes, com apenas 11 e 7 aulas, 

respetivamente, para poder ensinar e avaliar a matéria toda. Deste modo, tendo 

em conta as caraterísticas da turma e o número de aulas, tive de escolher 

cuidadosamente os conteúdos mais importantes e adequados para que os 

alunos conseguissem aprendê-los e desenvolver as suas capacidades, e no final 

serem bem-sucedidos.   

Em relação às restantes UD, não me deparei com muitos obstáculos na 

sua elaboração, uma vez que foram UD mais ao menos longas e não foram 

prejudicadas por fatores externos (por exemplo, greves e feriados).  

Para a elaboração das diversas UD necessitei de recorrer também ao 

Calendário Escolar, ao Programa de EF do Ensino Secundário, ao PA e ao 

Modelo de Estrutura e Conhecimento (MEC).  

Este modelo tem como objetivo melhorar o processo de E-A e, segundo 

Vickers (1990), funciona como um veículo instrucional de ligação dos conteúdos 

de uma dada modalidade com a metodologia e estratégias de ensino. Reflete 

um pensamento transdisciplinar, identifica as habilidades e estratégias de uma 

modalidade e mostra como os conceitos da ciência do desporto influenciam o 

processo de E-A (Mesquita, 2013). 

O MEC está dividido em 7 módulos. Estes estão distribuídos em três 

fases: Análise, em relação ao contexto (modalidade, alunos, escola, condições 

materiais e espaciais, entre outros); Decisão, organização dos conteúdos ao 

longo do ano; e Aplicação, a realização dos conteúdos na prática. Ter de realizar 

este documento para cada UD exigiu muita pesquisa e estudo da minha parte e 

ao mesmo tempo, permitiu-me adquirir mais conhecimento acerca das 

caraterísticas essenciais de cada modalidade e facilitou a sua aplicação na 

prática. Pude utilizá-lo como um auxiliar ao longo do ano, na medida em que 

podia consultá-lo sempre que precisava, isto é, se tinha alguma dúvida 

relativamente ao ensino de um determinado conteúdo ou na sua progressão de 

ensino, ou quando já não me lembrava de uma regra específica do jogo, era ao 

MEC que recorria.   

Assim, este documento foi muito benéfico para a minha atuação, 

sobretudo nas modalidades com as quais não estava tão familiarizada, pois 

permitiu-me investigar, analisar e refletir sobre aspetos muito importantes para a 
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concretização do processo de E-A. E, além disso, fez-me ganhar conhecimentos 

fundamentais para a prática atual e futura.  

 Em suma, o planeamento da UD não deve ser apenas uma distribuição 

da matéria de ensino pelas diferentes aulas, mas deve ter em conta a 

apropriação sólida das habilidades fundamentais e o desenvolvimento das 

capacidades essenciais pelos alunos, num curto espaço de tempo (Bento, 1987). 

4.1.4 Plano de Aula  

 

 O plano de aula consiste na última tarefa de planeamento a ser 

desempenhada pelo professor antes da sua atuação.  

A sua elaboração deve ter em conta o contexto onde as aulas vão ser 

realizadas, nomeadamente, os recursos materiais, as necessidades e 

capacidades dos alunos. Assim, o plano de aula serve de guia para nos 

orientarmos ao longo da aula, porém não deve ser visto como algo que temos 

de cumprir à regra (Metzler, 2011). De acordo com o mesmo autor, o professor 

pode alterar o plano de aula caso ocorra uma situação que o justifique, 

adaptando o mesmo como considerar necessário. Pode acontecer uma aula 

muito bem preparada a nível material, organizativos e com objetivos e instruções 

bem definidas não resultar da maneira prevista (Bento, 1987). 

 Nem sempre o que está descrito no plano é sinónimo do que acontece 

durante a aula. Ao longo deste ano letivo, já me aconteceu ter preparado muito 

bem as aulas e, na prática, os exercícios não resultarem da forma como eu 

esperava, havendo uma divergência entre as exigências da tarefa e o estado 

concreto de desenvolvimento dos alunos (Bento, 1987). Deste modo, tive de 

fazer alterações aos planos em questão, inserindo uma nova variante ou um 

exercício diferente, ou até mesmo terminar o exercício e passar para o seguinte.  

Ter experienciado estas situações foi muito benéfico, foram momentos 

que contribuíram para a minha aprendizagem e, por sua vez, melhoraram o meu 

desempenho futuro, uma vez que ganhei consciência do que não fazer nos 

planos seguintes.   

O plano de aula é uma elaboração mais detalhada, comparativamente à 

UD, dos conteúdos que queremos abordar em cada aula e de como os aplicar 



efetivamente, tendo em conta o espaço, o tempo e o material disponíveis, o 

número de alunos, entre outros aspetos.  

No plano de aula estão presentes os objetivos gerais da mesma e os 

objetivos específicos que os alunos têm de alcançar em cada situação de 

aprendizagem. Além disso, ainda engloba as diversas situações de 

aprendizagem, o tempo destinado para cada uma, bem como as suas 

componentes críticas, organização metodológica e palavras-chave. Isto permite 

auxiliar o professor a controlar a duração de cada situação de aprendizagem, a 

organizar o espaço e a fornecer os FB adequados para a correta aprendizagem 

dos alunos. 

Algo que aprendi, através do meu PC, foi a importância de elaborar um 

plano de aula de maneira a que este possa ser compreendido e utilizado por 

qualquer pessoa que o leia. E foi isso que tentei ter em mente na realização do 

mesmo, de modo a conseguir apresentar as minhas ideias através de uma 

escrita coerente e objetiva. Além disso, para que as aulas não se tornassem 

muito monótonas, foi importante criar exercícios apelativos e criativos, que 

promovessem e incentivassem a participação dos alunos, como também a 

exercitação dos conteúdos propostos. Outro aspeto com o qual me preocupei foi 

tentar prevenir situações que pudessem surgir no contexto imprevisível da aula. 

Deste modo, na elaboração do plano de aula, pensei sempre nos eventuais 

obstáculos de cada situação e tentei diminuir a possibilidade de acontecerem. 

Assim, a elaboração do plano de aula é muito vantajoso, pois permite-nos 

pensar cuidadosamente e intencionalmente sobre as situações de aprendizagem 

e sobre a nossa ação, refletindo sobre a mesma de modo a proporcionar aos 

alunos uma aprendizagem com qualidade.  

Um plano de aula encontra-se dividido em 3 partes: parte inicial, parte 

fundamental e parte final, cada uma tem a sua importância e propósito para o 

sucesso da aula.  

A parte inicial era muitas vezes semelhante, composta pelo registo das 

presenças, pela conversa inicial com os alunos acerca da estrutura e dos 

objetivos da aula, e, às vezes, pelo aquecimento inicial geral.  

A parte fundamental era a mais longa, constituída pelos diversos 

exercícios a concretizar ao longo da aula e, por sua vez, o cumprimento das 

funções didáticas da mesma. A execução desta parte do plano exigiu muita 
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pesquisa e conhecimento acerca dos conteúdos de cada modalidade, das 

progressões de ensino, e das suas componentes críticas. Além disso, um aspeto 

muito importante e no qual apresentei algumas dificuldades foi em definir a 

duração de cada fase associada ao exercício, isto é, o tempo de explicação de 

cada exercício, o tempo destinado à sua organização, o tempo de duração do 

exercício propriamente dito e o tempo de transição entre os exercícios.  

E, por fim, a parte final, também era quase sempre idêntica. Sendo 

constituída pela conversa final com os alunos, na qual estes esclareciam dúvidas 

relativamente à aula, onde eu comentava os aspetos importantes do decorrer da 

mesma e contextualizava a aula seguinte.  

A elaboração prévia e cuidadosa do plano de aula vai, por sua vez, 

permitir uma boa gestão e atuação por parte do professor e que os alunos 

aproveitem a aula ao máximo, resultando no desenvolvimento contínuo e bem-

sucedido do processo de E-A.  

4.1.5 Realização  

 

 Após a realização do planeamento, deparamo-nos com a prática. 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, a Realização tem como objetivo 

“conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica.” 

(p.4). 

Nesta parte irei refletir sobre os aspetos que considerei fundamentais ao 

longo da minha atuação enquanto professora de EF, que contribuíram para a 

minha aprendizagem e para a qualidade e eficácia do processo de E-A. Foi sem 

dúvida uma etapa muito marcante, uma vez que permitiu-me colocar em prática 

todos os meus conhecimentos e estar em contacto direto com os alunos.  

Ao longo deste ano letivo apliquei uma série de modelos de ensino nas 

diversas modalidades, entre eles, o MED, o MID, o Modelo de Competência nos 

Jogos de Invasão (MCJI), o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ), 

e o Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC). 

 O MED proposto por Siedentop (cit. por Mesquita & Graça, 2009) tem 

como objetivo a imposição de um caráter afetivo e social às aprendizagens.  



E tal como afirmam Mesquita e Graça (2009, p.59) este modelo define-se 

como uma forma de “educação lúdica e critica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos (…) ”.  

Seguindo esta ideia, o MED pretende destacar o papel social do Desporto, 

proporcionando ao aluno um papel ativo atribuindo-lhe responsabilidades dentro 

do próprio jogo, bem como nas diversas tarefas relacionadas com a sua 

organização, de modo a promover a inclusão de todos os alunos e 

aprendizagens contextualizadas.  

Resolvi aplicar este modelo apenas nas modalidades coletivas e, por sua 

vez, mais “simples” na minha perspetiva, como o Basquetebol, o Voleibol e o 

Andebol, uma vez que me sentia mais à vontade e segura a lecionar as mesmas. 

Além disso, proporcionavam melhores condições para a abordagem do MED, 

uma vez que são modalidades que implicam a aprendizagem por equipas, o que 

iria contribuir para o sucesso do mesmo.  

Também apliquei nestas modalidades o MAPJ e o MCJI. O MAPJ foi 

utilizado mais especificamente na modalidade de Voleibol, onde o ensino da 

técnica estava subordinado ao ensino da tática. Segundo Graça e Mesquita 

(2009), este modelo destaca a necessidade do praticante compreender o jogo 

(dimensão cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática e participação 

equitativa (dimensão social) e legitima a aquisição de competências táticas, 

técnicas e físicas na prática do jogo (dimensão motora). Assim, as formas de 

jogo são alteradas e adaptadas tendo em conta a idade e nível de experiência 

dos praticantes, esta “adaptação regulamentar passa pela manipulação da área 

de jogo, do número de jogadores, do material (…) e pela modelação das regras.” 

(Graça & Mesquita, 2009, p.144). 

O MCJI utilizei mais nas modalidades de Basquetebol e Andebol, sendo 

influenciado pelo MED e pelo Modelo de Ensino do Jogo para a Compreensão 

(TGfU). Tal como referem Graça e Mesquita (2009) este modelo foi criado para 

permitir a aprendizagem dos alunos, não só através da participação com sucesso 

em jogos de invasão modificados (que inclui as formas básicas de jogo, as 

formas parciais de jogo e as tarefas baseadas no jogo), como também a 

desempenhar outras funções de apoio e coordenação. Ambos os modelos 
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focam-se na aprendizagem do aluno através da decomposição do jogo em 

situações modificadas e progressivas ao mesmo com vista a facilitar o processo 

de E-A. 

Em relação ao MID, foi utilizado em modalidades que considerei mais 

complexas e que exigiam uma maior atenção e progressão no processo de E-A, 

nomeadamente, a Ginástica Acrobática, Dança e Ginástica de Aparelhos. Como 

afirmam Mesquita e Graça (2009), este modelo tem mostrado ser muito benéfico 

no ensino de conteúdos decomponíveis para uma abordagem passo a passo, 

como é o caso das progressões pedagógicas para a aprendizagem de 

habilidades desportivas num contexto fechado.  

Neste modelo todas as fases do processo de E-A são controladas pelo 

professor, este é responsável por tomar todas as decisões e controlar o ritmo e 

direção da aula. Por outro lado, os alunos têm um papel mais passivo e pouca 

autonomia na realização das atividades. Assim, o professor assume mais 

responsabilidades, entre as quais, Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2009, 

p.48) destaca: “revisão da matéria previamente aprendida, apresentação de 

novas habilidades (…), monotorização elevada da atividade motora dos alunos 

e avaliações/correções sistemáticas (…).” 

O MAC utilizei no âmbito do meu projeto de investigação, na modalidade 

de Dança, onde irei falar de forma mais pormenorizada na área 3. Basicamente, 

este modelo centra-se no aluno, em fornecer-lhe o papel principal na sua própria 

aprendizagem e na dos seus colegas. Traduz-se no trabalho em pequenos 

grupos, onde os alunos podem discutir e cooperar uns com os outros de modo a 

aprender os diversos conteúdos. Johnson e Johnson (2009) identificam cinco 

variáveis como mediadoras da eficácia da cooperação: a interdependência 

positiva, a responsabilidade individual, a interação face-a-face, competências 

interpessoais e processamento de grupo.   

4.1.5.1 Primeiro Contacto  

 

 Eu fui a primeira do meu NE a lecionar a primeira aula e, por sua vez, a 

contactar com a turma, o que me deixou num grande estado de nervos e 

ansiedade, pois não tinha uma ideia prévia do cenário que ia encontrar e das 

situações que podiam surgir.  



 “Tinha muita curiosidade e, ao mesmo tempo, receio em conhecer a minha 

turma, porque apesar das informações dadas pelo professor cooperante 

sobre a mesma, não sabia como é que eles se iriam comportar e reagir à 

minha presença.” (Reflexão aula nº1, 18-09-2018). 

 

 Tudo começou no dia 18 de Setembro de 2018, quinta-feira, pelas 17h30, 

no Ginásio 2. Cheguei cerca de trinta minutos mais cedo à escola com receio de 

me atrasar e de forma a poder preparar tudo com calma e evitar imprevistos. 

Com a chegada das minhas colegas de NE e do PC tudo começou a parecer 

mais real e, cada vez mais, sentia que não estava preparada para o que ia 

acontecer. Olhava para elas e, apesar de tentarem disfarçar, aparentavam estar 

mais nervosas que eu, o que aumentou o meu nervosismo, mas ao mesmo 

tempo, pensava que não queria tanto estar no lugar delas. Por um lado, iam 

poder observar a minha aula, o que lhes ia servir de exemplo para terem uma 

noção do que fazer ou não na delas; mas por outro lado, iam continuar 

preocupadas com aquele momento, e eu já podia “relaxar” e concentrar-me no 

próximo passo. 

Após a entrada dos alunos tinha chegado o tão esperado momento, 

enquanto o PC realizava a conversa inicial e nos apresentava, eu treinava o 

discurso que ia fazer repetidamente na minha cabeça. É muito importante causar 

uma boa primeira impressão, pois a imagem que passamos e a maneira como 

abordamos os alunos no contacto inicial pode ter consequências para o resto do 

ano letivo. 

“O professor cooperante deu início à aula apresentando-nos e depois 

passou-me a palavra como a professora que os ia acompanhar. Nesse exato 

momento confesso que fiquei bastante nervosa antes de falar e estava com 

receio que a minha voz fosse tremer quando o fizesse (…).” (Reflexão aula 

nº1, 18-09-2018). 

 

O facto de ser uma aula de 40 minutos e, por sua vez, apenas destinada 

à apresentação dos alunos e a conhecê-los melhor, foi bastante benéfico, pois 

permitiu-me “quebrar o gelo” com eles e estar num ambiente mais descontraído, 

o que fez com que conseguisse ficar mais à vontade e a aula passasse “a correr”. 

“Comecei por me apresentar novamente e tentei “quebrar o gelo” 

com eles, de seguida entreguei-lhes os inquéritos. Durante o preenchimento 

dos mesmos tentei que os alunos estivessem à vontade comigo para tirar 

dúvidas e tentei eu própria ficar mais à vontade com eles, de modo a ser 

mais fácil transmitir-lhes as informações pretendidas. O facto de ter 
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realizado a chamada e lhes ter perguntado por que nome preferiam ser 

tratados, contribuiu de forma positiva para diminuir o nervosismo.” (Reflexão 

aula nº1, 18-09-2018). 

 

De facto aquilo que aprendemos na FADEUP não nos deixa preparados 

para os momentos e sensações que vamos enfrentar no contexto real. Só 

mesmo quando passamos pelas situações e sentimos na pele as dificuldades e 

a alegria dos nossos êxitos é que entendemos a complexidade e o valor desta 

profissão.  

 E no final, tudo fez sentido, todas as emoções que senti antes, durante e 

depois da aula, as minhas inseguranças iniciais, o nervosismo, a ansiedade, o 

sentimento de alívio, ou seja, tudo aquilo que experienciei relacionado com 

aquele momento muito importante valeu a pena e fez-me perceber que estava a 

fazer o que gostava.  

“No final da aula, após os alunos terem saído da sala senti-me aliviada por ter 

acabado e por ter corrido tudo bem, mas mais importante que isso, senti-me contente e 

bem comigo mesma, porque naquele momento tive a certeza absoluta que era mesmo 

aquilo que eu queria fazer, queria ser professora de Educação Física.” (Reflexão aula 

nº1, 18-09-2018). 

4.1.5.2 Relação com a turma  

 

Após o meu contacto inicial com a turma consegui perceber muitos 

aspetos da personalidade de cada um dos alunos. Quem eram os mais 

conversadores, os mais tímidos, os rebeldes, os brincalhões e, sobretudo, 

aqueles que tinham mais influência dentro da turma.  

Desta forma, apesar de saber que ia ter uma turma com a qual não ia ser 

muito difícil de lidar, e que a sua maioria eram bons alunos, o meu objetivo inicial 

era conquistar o respeito de todos e que me vissem realmente como sua 

professora. 

Assim, inicialmente, tive de mostrar uma postura mais reservada e 

exigente de forma a conseguir controlar a turma e que esta me aceitasse e 

respeitasse. Ao longo do tempo, fui dando alguma margem de confiança aos 

alunos com o intuito de estabelecer uma relação mais próxima e aberta com 

todos. Algo que tive receio que acontecesse era que eles me “rebaixassem” e 

não me levassem a sério por ser estagiária, o que felizmente não aconteceu, 



sendo que consegui que me vissem e tratassem da mesma maneira que faziam 

com o PC.  

Os inquéritos realizados por parte dos alunos no início do ano foram muito 

importantes e úteis para os conhecer melhor, ter uma noção das suas 

caraterísticas, dos seus gostos e preferências desportivas, entre outras coisas. 

Todas estas informações foram muito vantajosas, visto que me auxiliaram a 

responder às necessidades individuais dos alunos, relacionar-me mais 

facilmente com os mesmos e estar melhor preparada para lecionar e abordar o 

processo de E-A.  

Tendo em conta todo este conhecimento e tudo aquilo que apreendi do 

meu primeiro contacto com a turma, tentei usar isso a meu favor de modo a 

conseguir incluir todos os alunos e usar cada um de forma estratégica, para que 

nenhum se sentisse excluído e todos colaborassem e contribuíssem 

positivamente para a sua aprendizagem e dos seus colegas.  

Sinto que estabeleci uma boa ligação com eles na medida em que os 

alunos estavam à vontade para me colocarem dúvidas, perguntarem a minha 

opinião sobre os conteúdos e ao mesmo tempo terem conversas mais pessoais. 

Consegui conectar com a maioria deles, cheguei mesmo a ter cumprimentos 

“secretos” com alguns alunos e a proporcionar/participar em situações de 

“brincadeira”, criando ambientes mais informais. O que me fez sentir muito 

contente e concretizada, pois consegui mostrar-lhes os dois lados, não ser 

apenas uma professora rígida que ensina a matéria, mas também uma pessoa 

“amiga” e confidente para muitos deles.   

A ligação entre professor e aluno é muito importante, tal como afirma 

Louro (2005, p.17): 

“A qualidade do vínculo entre o professor e o aluno deve ser 

construída de forma que se crie uma relação de respeito, diálogo e 

principalmente coletividade. Ambos os atores do processo de ensino-

aprendizagem possuem contribuições importantes na construção do 

conhecimento e na constituição de uma realidade que propicie condições 

adequadas para o desenvolvimento humano.”  
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4.1.5.3 Gestão e Organização da aula 

 

Segundo Siedentop et al. (2011) a gestão eficaz da aula depende do 

desenvolvimento de uma série de rotinas que os alunos aprendam e adiram 

durante as aulas. Estas rotinas têm de ser ensinadas cuidadosamente de modo 

a que os alunos realizem os comportamentos requeridos no menor tempo 

possível.  

Deste modo, é necessário estabelecer desde o início do ano letivo, rotinas 

de trabalho com os alunos para obter o máximo de produtividade nas aulas, entre 

as quais, a montagem do material, a formação dos grupos, as transições entre 

exercícios, entre outras.  

Como constatou Rink (cit. por Metzler, 2017) quanto mais tempo os alunos 

passam na realização de tarefas apropriadas, o mais provável é de alcançarem 

resultados. Assim, é necessário conseguir aproveitar ao máximo o tempo da 

aula, tendo em conta todas as tarefas e momentos presentes na mesma. 

Segundo Metzler (2017) existem muitas ações que o professor pode executar 

para maximizar o uso do tempo disponível de aula, algumas destas decisões são 

tomadas na fase de planeamento e outras no decorrer da aula. Este autor sugere 

algumas estratégias importantes para evitar perder tempo desnecessário e 

fundamental da aula e, por sua vez, gerir melhor o desenrolar da mesma. Entre 

elas: preparar o material antes da aula, usar uma alternativa à realização da 

“chamada” dos alunos, usar sinais de atenção e de começo, criar regras e rotinas 

de organização, entre outros.  

A nível de material disponível para as aulas, nunca tive grandes 

preocupações, visto que existe material suficiente e adequado à aprendizagem 

dos diversos conteúdos, embora algum pudesse estar em melhor estado. No 

entanto, relativamente aos espaços, existiram alguns aspetos que 

condicionaram a prática, nomeadamente, as condições meteorológicas, mais 

precisamente a chuva, que afetava o piso do espaço coberto exterior; e as 

dimensões do espaço destinado às UD de Dança e Ginástica Acrobática, que 

eram demasiado pequenas e apresentavam um teto muito baixo, não sendo ideal 

para executar certos conteúdos.  

A preparação do material necessário para a aula, foi uma tarefa que 

realizei sempre antes da mesma começar e, tendo em conta as caraterísticas da 



minha turma, levei apenas o material estritamente fundamental para a aula, 

evitando que algum aluno o utilizasse para outros fins e, consequentemente 

perturbasse a aula e os colegas.  

“Decidi levar apenas o número exato de bolas precisas para a aula, 

para evitar que os alunos quer de fora quer a realizar a aula, começassem 

a “brincar” com elas sem necessidade e perturbassem o ritmo e 

encadeamento da mesma.” (Reflexão Andebol nº 78/79, 02-05-19). 

  

 Para evitar perder tempo no início da aula e uma vez que era 

costume alguns alunos chegarem atrasados decidi deixar de realizar a 

“chamada” e, em vez disso, ia anotando na grelha a presença dos alunos 

à medida que eles iam chegando.  

O facto de ter uma turma composta por apenas 20 alunos, sendo 

número par, facilitou a organização dos mesmos na formação dos grupos 

durante as aulas. Porém, inicialmente, deparei-me com algumas 

dificuldades no que diz respeito à iniciação da execução dos exercícios, 

devido à pouca colaboração por parte dos alunos.  

“Outro aspeto menos positivo foi ao nível da organização, isto é, após 

realizar a instrução e exemplificar o exercício, mandei os alunos para o seu 

meio-campo para começarem. No entanto, eles demoraram muito tempo a 

iniciar o exercício, e tive de ir lá “colocá-los em ordem” e reforçar o que era 

para fazer. Eles não mostraram nenhuma autonomia e estavam muito 

dependentes da minha presença para começarem a realizar os exercícios, 

caso contrário ficavam na brincadeira e a conversar uns com os outros.” 

(Reflexão Basquetebol nº 27, 27-11-18). 

 

Houve outros aspetos, ao longo do ano, que também condicionaram as 

aulas, entre os quais, os atrasos e faltas constantes de alguns alunos, atrasando 

o começo das aulas e obrigando-me a adaptar a organização dos exercícios; e 

a falta de atenção na explicação dos exercícios que, por sua vez, fez com que 

demorasse mais tempo na realização da mesma. Pelo lado positivo, quando 

estavam em exercitação os alunos eram empenhados e estavam, 

maioritariamente, em ativação motora; e quando apitava para terminar o 

exercício, eram rápidos a voltarem a reunir comigo. Tive sempre em 

preocupação que os alunos estivessem em exercitação a maior parte da aula, 

dentro de campo a jogar ou fora a desempenhar outra função, de modo a não 

ficarem parados. Com a aplicação do MED e dos outros modelos de ensino, os 

alunos tornaram-se mais responsáveis, assumindo papéis específicos, 
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autónomos, cooperavam mais entre eles e, por sua vez perdeu-se menos tempo 

na iniciação dos exercícios, nas tarefas de logística e na formação das equipas, 

uma vez que já estavam predefinidas.  

“A montagem do material ocorreu rapidamente, os alunos já sabiam 

o que tinham de fazer e, por esse motivo, não precisaram da minha ajuda 

nessa tarefa e até tiveram a iniciativa de perguntar se já podiam começar a 

montar os aparelhos. Foi bastante positivo, pois revelaram autonomia e 

responsabilidade nas suas funções, além disso, o facto de terem de o fazer 

no início de todas as aulas é sem dúvida vantajoso para os alunos 

incorporarem esse dever e tornarem-se mais dependentes uns dos outros e 

menos dependentes do professor.” (Reflexão Aparelhos nº 90/91, 30-05-19). 

 

 Durante as aulas, também procurei utilizar outras estratégias para evitar 

situações que pudessem prejudicar a dinâmica das mesmas. Na UD de Voleibol, 

por exemplo, incorporei dois tipos de aquecimento sem bola específicos, um para 

as aulas de tempo e outro para as aulas de bloco. Desta forma, os alunos já 

sabiam o que tinham de fazer no início de cada aula e isso permitiu-me ganhar 

mais tempo na parte principal, uma vez que não tinha de “perder” tempo a 

explicar e controlar o aquecimento.  

No planeamento dos exercícios tentei introduzir várias variantes de forma 

a ter transições mais rápidas e “suaves” e evitar pausas desnecessárias. É 

importante que a maior parte do tempo da aula seja destinado para cumprir os 

seus objetivos e menos tempo para as várias transições que ocorrem desde 

quando os alunos entram no ginásio até ao momento que a aula acaba e eles 

voltam para o balneário (Siedentop et al., 2011). 

As decisões de gestão adotadas pelo professor para promover a ordem 

nas aulas têm implicações na qualidade do trabalho dos alunos e, 

consequentemente nas oportunidades de aprendizagem (Mesquita & Graça, 

2009). 

Em suma, é importante incutirmos nos nossos alunos, desde cedo, 

hábitos e regras de trabalho de modo a rentabilizar as aulas, e usar estratégias 

que promovam a dinâmica das mesmas, evitando tempos mortos. Além disso, a 

aplicação dessas estratégias também foram benéficas para a aprendizagem dos 

alunos, na medida em que ganharam mais tempo de empenho motor e, por sua 

vez, mostraram-se mais motivados. Tal como refere Doyle (cit. por Rosado & 

Ferreira, 2009) a gestão dos aspetos organizacionais é crucial na criação de 



ambientes positivos de interação e aprendizagem, e envolve a boa gestão de 

regras, rotinas, expectativas, consequências, bem como a monotorização e 

avaliação.  

 

 

4.1.5.4 Instrução e Comunicação 

 

Segundo Klafki (cit. por Graça, 2015, p.20), “o ensino e a aprendizagem 

devem ser compreendidos como processos de interação, em que as relações 

professor-aluno (s), e alunos entre si, desempenham um papel central.” 

No processo de instrução, o professor é responsável por inúmeras tarefas 

durante a aula, entre elas, avaliar, orientar, comunicar, supervisionar, adaptar, 

concretizar, entre outras. No entanto, os alunos também desempenham um 

papel ativo neste processo, uma vez que apresentam conhecimentos, 

capacidades, expectativas e motivações, que condicionam o que pode acontecer 

e acontece na aula. Isto é, os alunos também participam na instrução, sendo 

uma construção conjunta de professores e alunos, através da partilha de 

conhecimentos entre ambos (Graça, 2015). 

Deste modo, a instrução carateriza-se pela forma como o professor 

interage com os alunos e lhes transmite os conteúdos e informações 

necessárias, recorrendo a diferentes estratégias. E incorpora todos os 

comportamentos verbais e não-verbais (exposição, explicação, demonstração, 

feedback, entre outras), que estão ligados aos objetivos de aprendizagem 

(Rosado & Mesquita, 2009). 

Tal como constatam Metzler e Tjeerdsma (2000), é necessário que os 

professores em formação reconheçam a importância das diferentes estratégias 

e modelos instrucionais para uma instrução em EF eficaz. Entre os quais se 

destacam, instrução direta, questionamento, MED, construtivismo, 

responsabilidade social, aprendizagem cooperativa e ensino de pares. 

No início, optei por utilizar a instrução direta, uma vez que ainda não tinha 

muita experiência nem conhecimento e estava apenas a começar a interagir com 

os alunos. Deste modo, era responsável por tomar todas as decisões do 
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processo de E-A, porém deparei-me com alguns obstáculos iniciais, sobretudo 

na exposição dos exercícios aos alunos.  

 

Importância da Comunicação  

Enquanto professores, que transmitem informação, temos de ter em 

consideração alguns aspetos importantes que fazem parte da comunicação e 

são decisivos na forma como nos expressamos com os alunos. Isto é, a 

paralinguagem (volume de voz, articulação, entoação), a linguagem não-verbal 

(expressões faciais, contacto visual, entusiasmo) e a coerência entre mensagens 

verbais e não-verbais (Mesquita, 2013). Segundo Metzler (2017), professores 

eficazes comunicam em formas que permitam aos alunos compreender bem a 

informação instrucional, usando o mínimo de tempo possível.  

O facto de não me sentir completamente à vontade a falar com os alunos, 

ficar intimidada com os seus olhares sobre mim e ter receio de dizer algo errado 

afetou o meu discurso enquanto lhes explicava os exercícios. Refletindo-se 

negativamente no meu tom de voz, na articulação e fluidez das palavras a até 

na minha postura. De forma a combater este problema tive de preparar e treinar 

muito bem previamente aquilo que pretendia transmitir em cada exercício e 

cingir-me ao essencial, mantendo o contacto visual com os alunos. É importante 

ter um discurso claro, coerente e objetivo, para não se perder tempo 

desnecessário na explicação e para os alunos permanecerem atentos e 

compreenderem bem o que é para fazer. Tal como referem Rosado e Mesquita 

(2009), a informação deve ser planeada de forma a ser considerada interessante 

pelos praticantes, criando condições para manter a sua atenção e o seu 

interesse.  

 

Evolução do processo instrucional  

Aliado à exposição, também recorri ao uso da demonstração, para me 

certificar que todos os alunos compreendiam os objetivos e as componentes 

críticas dos exercícios e, por sua vez, servissem de exemplo visual para o resto 

da turma. Rink e Darden (cit. por Rosado & Mesquita, 2009) referem que a 

demonstração assume um papel principal no desporto, uma vez que possibilita 

aos praticantes visualizarem os movimentos a efetuar.  



Estas situações, em que pedia aos alunos para me auxiliarem a exemplificar o 

exercício, também contribuíram para me sentir mais à vontade e poder transmitir-

lhes as informações mais facilmente, pois as atenções não se focavam 

exclusivamente em mim.  

Nas UD em que não me sentia tão confiante para ser eu a demonstrar o 

exercício, pedia ajuda aos alunos que fossem praticantes da modalidade ou que 

eu soubesse que tinham mais capacidades, uma vez que iam servir como um 

exemplo positivo para os colegas.  

De acordo com Rosado e Mesquita (2009) a demonstração deve ser feita, 

sempre que possível, pelos praticantes, pelo seu efeito de modelação 

comportamental. Além disso, liberta o professor para a focalização da atenção 

dos alunos nos aspetos relevantes a atender, através do complemento da 

informação verbal.  

Por outro lado, nas UD em que me sentia mais segura, como por exemplo 

em Voleibol, como sou treinadora da modalidade, preferi ser eu a exemplificar, 

maioritariamente, aquilo que queria que os alunos fizessem, pois não tinha 

nenhum aluno praticante e, assim, tornava-se mais fácil de controlar a 

demonstração.  

“Para explicar e demonstrar os exercícios, decidi exemplificar 

sempre eu com um aluno, não só porque sei o que estou a fazer, mas 

também para mostrar aos alunos que não tenho vergonha ou medo de o 

fazer e, assim, também posso controlar mais facilmente aquilo que quero 

que eles vejam.” (Reflexão Voleibol nº 36/37, 03-01-2019). 

 

Também considerei vantajoso recorrer ao uso de palavras-chave, 

enquanto decorria o momento de demonstração, de modo a focar a atenção dos 

alunos para alguns aspetos importantes na realização do exercício. De acordo 

com Landin (cit. por Rosado & Mesquita, 2009), as palavras-chave são conceitos 

que incluem uma ou duas palavras, com o propósito de focar a atenção dos 

alunos relativamente a aspetos críticos da tarefa.   

Além disso, o uso do questionamento também se revelou bastante útil 

durante as aulas, quer após a exposição, quer durante a prática, quer no final da 

mesma, para promover a participação dos alunos no processo de E-A e 

desenvolver, por sua vez, a interação pedagógica entre professor e aluno.  
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A sua utilização permite verificar o grau de conhecimento que os alunos têm da 

informação transmitida, desenvolver a sua capacidade de reflexão, solicitar 

apreciação, realizar o controlo de aspetos de carater organizativo, aumentar a 

frequência de interações entre o professor e aluno, melhorar a motivação e o 

clima, a instrução, entre outros (Vacca, cit. por Rosado & Mesquita, 2009). 

No 1º Período, ao longo da primeira UD (Ginástica Acrobática), fui 

alcançando mais confiança e controlo da turma, o que me permitiu passar de um 

estilo de ensino por comando para um estilo de descoberta guiada. Nesta 

estratégia procura-se que a dúvida seja o motor que cria a necessidade de 

procurar uma solução, pretendendo-se que essa solução seja procurada, de 

forma ativa, pelos alunos a partir de um processo de investigação e descoberta 

(Rosado & Mesquita, 2009). 

No caso desta UD, inicialmente, era eu que mostrava as imagens das 

figuras a realizar aos alunos, explicava-lhes os objetivos e as suas componentes 

críticas, utilizava os mesmos para demonstrar à frente de toda a turma e, durante 

a prática, ia dando FB corretivos. Mais tarde, com os alunos organizados em 

pequenos grupos, comecei a afixar as imagens das diferentes figuras na parede 

da sala, por níveis de dificuldade. Deste modo, os alunos é que escolhiam as 

figuras que pretendiam realizar e, em grupo, ajudavam-se e corrigiam-se uns aos 

outros, enquanto eu limitava-me a colocar-lhes dúvidas sobre o seu desempenho 

(feedback interrogativo) e fornecia FB positivo/negativo. 

E foi isso que tentei fazer sempre em todas as UD’s seguintes, de modo 

a obrigar os alunos a pensarem, cooperarem, descobrirem e, por sua vez, terem 

um papel ativo na sua própria aprendizagem e também na dos seus colegas.  

As modalidades onde apliquei o MED, como foi o caso do Basquetebol e 

do Andebol, foram, sem dúvida, mais propícias a que isso acontecesse. O facto 

de os alunos, estarem inseridos em equipas com nomes, cores e terem o seu 

próprio grito, assumirem diversos papéis e funções, não sendo apenas 

“jogadores”, fez com que trabalhassem em conjunto para atingirem os seus 

objetivos, revelassem autonomia, responsabilidade, e, muito importante, 

estivessem motivados nas aulas. Assim, os alunos trabalhavam dentro dos seus 

grupos e, como cada elemento desempenhava uma função específica, todos 

eram responsáveis por algo durante a aula. Por exemplo, no aquecimento, os 

responsáveis pelo aquecimento vinham ter comigo, eu dava-lhes uma skillcard 



com as componentes do exercício e eles orientavam e explicavam o mesmo ao 

seu grupo.  

“No aquecimento com bola, continuei com a aplicação do MED, que correu 

bastante bem, sendo que (…) os responsáveis pelo aquecimento de cada equipa 

explicaram aos seus colegas aquilo que era para fazer ao longo do mesmo. Limitei-me 

apenas a apitar, os alunos é que davam as ordens à sua equipa do que tinham de 

realizar e quando me perguntavam alguma coisa sobre o exercício em si eu dizia para 

falarem com o responsável, o que contribuiu para que funcionassem mais em grupo e 

cooperassem mais uns com os outros.” (Reflexão Andebol nº78/79, 02-05-19). 

 

Na UD de Dança, apliquei a AC e, consequentemente o ensino de pares, 

o que permitiu também que os alunos fossem estimulados a participar e intervir 

no processo de E-A uns dos outros, desenvolvendo mais autonomia e 

responsabilidade. Os alunos eram organizados em pequenos grupos e, após eu 

explicar e atribuir-lhes a tarefa, eles tinham de cooperar uns com os outros de 

modo a conseguirem realizá-la e serem bem-sucedidos. Por exemplo, num 

exercício, uma estratégia que utilizei foi dar-lhes quatro passos de dança, e cada 

elemento tinha de mudar o ritmo, peso ou fluência de um passo, de seguida 

treinavam e discutiam os passos em conjunto e, por fim, apresentavam a 

sequência à turma. Este modelo e respetivas estratégias não só contribuíram 

para os alunos trabalharem mais em conjunto e tornarem-se mais próximos, 

como também, tal como nas modalidades onde foi aplicado o MED, estarem mais 

motivados durante as aulas.  

Em suma, a organização do processo de instrução decorre da relação que 

se estabelece entre o objetivo, o conteúdo, os procedimentos metodológicos e 

as formas de organização, estando esta relação intimamente dependente das 

condições situacionais em que se aplica (Vickers, cit. por Mesquita, 2013). 

4.1.5.5 Feedback Pedagógico 

 

“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, 

este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de 

informações acerca da forma como realizou a ação.” (Rosado & Mesquita, 2009, 

p.82). 
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Assim, o FB torna-se essencial para a ocorrência do processo de 

interação pedagógica entre professor e aluno. Durante a prática, é muito 

importante que o aluno tenha consciência se está ou não a realizar corretamente 

uma determinada ação. Muitas vezes os alunos não têm a perceção de que 

estão a fazer algo errado e cabe a nós corrigi-los, através do uso de FB, para 

que possam melhorar a sua performance e, consequentemente evoluírem.  

Deste modo, proporcionar aos alunos FB significativos e o conhecimento 

dos resultados é decisivo, uma vez que sem esse conhecimento a prática perde 

valor e os alunos ficam desmotivados (Mesquita, 2013). 

Segundo Fishman e Tobey (cit. por Rosado & Mesquita, 2009) o FB 

pedagógico diz respeito ao comportamento do professor de reação à resposta 

motora do aluno, tendo como objetivo modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma habilidade.  

Na fase inicial de aprendizagem das habilidades, o FB centrado no 

conteúdo informativo é muito importante, pois os alunos necessitam de 

referências concretas acerca da forma como executam os movimentos e dos 

processos a desenvolver para melhorarem a sua performance (Schmidth, cit. por 

Rosado e Mesquita, 2009). 

Ao longo do ano, o FB fez sempre parte de todas as minhas aulas. 

Inicialmente era mais individualizado, uma vez que tinha algumas dificuldades 

em falar com a turma toda a olhar para mim e manter o contacto visual; e pouco 

frequente, devido ao meu receio inicial em interagir com os alunos.  

Em todas as UD, na aprendizagem de novos conteúdos, fornecia um FB, 

maioritariamente, informativo e dirigido para o conhecimento da performance, 

para que os alunos pudessem corrigir e melhorar as suas ações, ao mesmo 

tempo que as iam aprendendo. Porém, com o tempo, fui refinando a minha 

atuação, na medida em que melhorei a qualidade e a frequência dos FB emitidos, 

consegui dirigir-me mais vezes à turma e fornecer outros tipos de FB, 

nomeadamente, FB interrogativo, positivo e relacionado com o conhecimento do 

resultado.  

Percebi que em certas situações, quando tinha vários alunos a cometer o 

mesmo erro, além de não ter tempo para ir a cada um fornecer FB individual, 

seria mais benéfico para a aprendizagem de todos se fornecesse o FB à turma 

e, por esse motivo, tive muitas vezes de parar os exercícios para fazer 



precisamente isso. Um aspeto que me foi alertado pelo PO e que consegui 

executar e consolidar facilmente ao longo das aulas, o que também se deveu à 

minha experiência como treinadora, foi fornecer o FB ao aluno e, de seguida, 

não virar costas, mas verificar se este o cumpriu e teve sucesso. 

Piéron e Delmelle (cit. por Rosado & Mesquita, 2009) identificam a 

sequência de comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir um 

FB pedagógico: observação e identificação do erro na prestação; tomada de 

decisão (se reage ou não); FB pedagógico informativo; observação das 

mudanças no comportamento motor do aluno; eventual observação de uma nova 

tentativa do gesto e ocorrência de um novo FB pedagógico.  

Outro aspeto importante, que usei inconscientemente, também graças à 

minha experiência como treinadora, foi fornecer FB mesmo estando longe dos 

alunos, o que lhes mostrava que embora não estando perto deles, estava atenta 

ao que estavam a fazer. Além disso, utilizei dois tipos de FB que considerei muito 

benéficos. O FB positivo, pois é uma boa maneira de motivar os alunos, para 

que estes se sintam motivados e realizados com a sua prestação. Ao longo das 

aulas notei que os alunos gostam de sentir a presença do professor a observar 

quando eles fazem algo com sucesso, devendo ser completado pelo FB positivo. 

E o FB interrogativo, que me permitiu questionar os alunos sobre a sua ação e 

fazê-los perceber por si próprios o erro que estavam a cometer e corrigi-lo, por 

vezes sozinhos, e por outras com a minha ajuda. O que também é uma boa 

forma de motivar os alunos, “permitindo o desenvolvimento da capacidade de 

avaliação das suas execuções (…).” (Rosado & Mesquita, 2009). 

Além disso, na emissão de FB é bastante importante o uso de palavras-

chave na referência às componentes críticas do conteúdo, para que os alunos 

retenham as principais ideias do movimento ou ação.  

Verifiquei também que, nas modalidades em que tinha mais conhecimento 

e experiência, tinha mais facilidade em fornecer FB aos alunos, uma vez que 

reconhecia de forma mais automática o erro e, consequentemente sabia como o 

analisar e corrigir. No entanto, nas modalidades que não dominava por completo, 

tinha mais dificuldades em identificar o erro e, por sua vez, em atribuir o FB.  

Daí advém a necessidade de o professor saber aquilo que ensina, pois 

“um conhecimento da matéria inadequado ou superficial pode determinar que o 



  

- 61 - 

 

professor não seja capaz de interpretar as respostas dos alunos (…).” (Bento et 

al., 1999, p. 173). 

A qualidade da correção, ou seja, da fase de prescrição, está diretamente 

ligada à forma como diagnosticamos o erro, onde vamos refletir sobre a sua 

natureza e identificar as suas causas. Essa competência exige um conhecimento 

dos modelos de execução e dos contextos em que se concretiza (Rosado & 

Mesquita, 2009; Mesquita, 2013).  

Em suma, a utilização do FB ao longo das minhas aulas foi uma mais-

valia para ajudar os alunos a conseguirem compreender e melhorar os seus 

erros e estimulá-los para a prática. O FB possibilita apoiar o praticante na 

realização das tarefas, a nível da interpretação propriocetiva dos movimentos 

executados, e nos modelos de referência que lhe proporciona para comparar a 

resposta motora obtida com a desejada (Lee et al., cit. pot Rosado & Mesquita, 

2009). 

4.1.5.6 Observação e reflexão  

 

 Ao longo do EP, cada EE teve como tarefa observar um determinado 

número de aulas dos seus colegas de NE e de professores de EF da EC. Esta 

tarefa faz parte das normas do regulamento do EP, e deve ser entendida como 

uma oportunidade e responsabilidade muito importante para a aprendizagem e 

evolução do EE.  

 Foi muito proveitoso ter podido observar as minhas colegas a lecionar as 

suas aulas, pois pude analisar e refletir sobre as mesmas de forma crítica, de 

modo a conseguir utilizar as aprendizagens e conclusões que retirei dessas 

observações na minha atuação e no planeamento das minhas próprias aulas.  

Caires (2001) refere a importância de observarmos as aulas dos nossos 

colegas de NE, uma vez que nos vão permitir confrontar com situações 

semelhantes às quais temos de lidar na nossa prática e, assim, tornarmo-nos 

mais conscientes da complexidade de tarefas e papéis que lhe estão associadas, 

bem como as dificuldades que poderemos sentir na sua gestão.  

O PC facultou-nos grelhas de observação para usarmos nos vários 

momentos de acordo com os objetivos que se pretendiam observar e avaliar. 

Estes estavam divididos em quatro principais: 1) observação livre, no sentido de 



perceber os aspetos nos quais cada membro do núcleo se focava e retirava da 

mesma aula observada; 2) controlo e confiança dos alunos; 3) gestão e 

organização da aula; 4) instrução e FB. Estas grelhas foram uma grande ajuda 

de forma a tornar mais claro e objetivo aquilo que tínhamos de observar e como 

fazê-lo, para depois podermos comparar o que foi observado com os objetivos 

propostos. Tal como refere Postic (cit. por Martins, 2011) “para os professores 

em formação, a grelha de observação serve para mostrar um estádio em 

comparação com os objetivos visados.” 

Além disso, como refere Martins (2011, p.20) a grelha de observação 

permite motivar o professor, “tornando-o consciente do processo de interação 

que se estabelece entre os alunos e ele próprio, abrindo-o a novas formas de 

ação pedagógica.” 

Uma situação benéfica que decorria destas observações eram as 

reuniões posteriores às mesmas, onde o NE discutia e refletia em conjunto sobre 

a atuação de cada elemento, realçando os aspetos positivos e negativos da sua 

intervenção. Assim, estas serviam para termos uma visão e opinião diferentes 

acerca do nosso desempenho. Uma visão de quem está de fora, pois muitas 

vezes quando estamos a lecionar uma aula não nos apercebemos de muita coisa 

que acontece durante a mesma por estarmos demasiado perto. E estes 

diferentes pontos de vista têm um papel fundamental no modo como 

modificamos e corrigimos as nossas atitudes e comportamentos. É através da 

comparação dos objetivos estabelecidos previamente, com os resultados obtidos 

e aquilo que ocorre realmente na prática, que vai orientar a nossa reflexão 

(Bento, 1987). Criou-se um ambiente de reflexão, partilha e aprendizagem entre 

todos, onde fornecíamos críticas construtivas umas às outras e, por sua vez, 

contribuíamos de forma positiva para a evolução e união do grupo. Azevedo et 

al. (2014) referem a reflexão oral como vantajosa para o EE, uma vez que este 

é questionado e a análise é enriquecida por uma perspetiva exterior. O mesmo 

autor reforça a importância da reflexão no desenvolvimento profissional do EE, 

pois vai permitir-lhe evoluir através da “deteção de erros e propostas de 

estratégias para a sua resolução.” (Azevedo et al., 2014, p. 69).  

As observações por parte do PC, e sobretudo do PO, deixavam-me 

bastante nervosa, pois sentia-me mais pressionada e no centro das atenções, 

algo que me fazia sentir muito desconfortável. Deste modo, vinha ao de cima o 
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receio de errar e, consequentemente não estar à altura das suas expectativas. 

Porém, com o tempo fui conquistando mais experiência e confiança e isso deveu-

se em grande parte aos FB e apoio dos professores, que através dos seus 

conselhos e críticas instrutivas, ajudaram-me a progredir no meu papel.  

Nas observações das aulas lecionadas por um professor de EF da EC, 

neste caso foi sempre o nosso PC, tive a oportunidade de observar, pela primeira 

vez, um profissional em ação e, por sua vez, ganhar mais conhecimentos e 

aprender com o exemplo de alguém mais experiente.  

Nas observações das minhas colegas de NE pude retirar informações 

muito úteis para as minhas aulas, nomeadamente, quando observava um 

exercício tentava ver sempre os seus aspetos negativos e positivos e, se 

possível, como melhorá-lo, para poder aplicar com a minha turma. E isso foi 

muito benéfico, pois forneceu-me mais material a nível de exercícios e 

estratégias, que possivelmente não me iria lembrar se não tivesse observado a 

aula.   

De forma geral, todas as observações contribuíram positivamente para o 

meu desenvolvimento profissional, e permitiram-me, principalmente, explorar o 

ato da reflexão. Isto é, refletir constantemente sobre a minha ação no processo 

de E-A de forma autónoma e através do contacto e cooperação com as minhas 

colegas do NE, o PC e o PO. Tal como afirmam Batista e Queirós (2013, p.39-

40), “ (…) não se pode conceber um professor que não se questione sobre as 

razões subjacentes às suas decisões educativas, sendo que ser 

professor/investigador é, sobretudo, ter uma atitude de estar na profissão de 

permanente questionamento.” 

Assim, torna-se essencial, como professores, refletirmos acerca do nosso 

desempenho posteriormente a cada aula, pois isso “constitui a base para um 

reajustamento na planificação das próximas aulas (…) Simultaneamente afirma-

se como condição decisiva para a qualificação da atividade do professor e, 

assim, para uma maior eficácia do ensino.” (Bento, 1987, p.190). 

4.1.5.7 Avaliação  

 

 Segundo as normas orientadoras do EP, este tópico procura utilizar as 

diferentes modalidades de avaliação (avaliação diagnóstica, formativa e 



sumativa) como elementos reguladores e promotores da qualidade do ensino e 

da aprendizagem e da avaliação dos alunos, tendo em conta as suas 

caraterísticas e necessidades, e refletir, posteriormente, sobre os resultados.  

Para Goldberg e Sousa (cit. por Bratifische, 2003), a avaliação está 

diretamente ligada à avaliação dos objetivos, e, por sua vez, diretamente ligada 

ao controlo da qualidade do planeamento.  

Já Depresbiteris (cit. por Bratifische, 2003, p.22) afirma que o “valor da 

avaliação não está diretamente ligado aos valores atribuídos e à precisão de 

resultados, mas ao facto de que esta avaliação possa vir a conscientizar melhor 

os envolvidos.”. Neste caso, os alunos, de forma a conscientiza-los em relação 

aos aspetos que devem mudar no seu processo de aprendizagem.  

Assim, a avaliação deve ser realizada de modo a transmitir informações 

significativas para a aprendizagem do aluno, auxiliando-o no seu crescimento e 

desenvolvimento (Luckesi, 1998, cit. por Bratifische, 2003). 

Para se poder avaliar o ensino é necessário haver critérios que nos 

orientem durante esse processo. Neste caso, os critérios gerais de avaliação 

foram divididos em dois domínios, o das “Atitudes e Comportamentos – Saber 

ser e saber estar”, que correspondia a 25% da nota final; e o dos “Conhecimentos 

e Competências – Saber e saber fazer”, que correspondia a 75% da nota final. 

No primeiro, eram avaliados aspetos como a pontualidade, assiduidade, o 

respeito pelos colegas e professor, o empenho, a participação, autonomia, 

cooperação, entre outros; usando como instrumentos a observação direta e 

grelhas de registo. No segundo, eram avaliados os conhecimentos de cultura 

desportiva e as competências de ação nos elementos tático-técnicos das 

modalidades e na Aptidão Física; usando a observação direta, testes práticos e 

testes escritos e/ou trabalhos.  

 Como já mencionei anteriormente, a avaliação tem um papel de grande 

importância, apresentando várias vantagens, entre elas, o aumento da 

motivação dos alunos, a recolha de informações sobre o desempenho e atitudes 

dos alunos, a identificação das dificuldades associadas ao ensino e 

aprendizagem e serve como base para classificar os alunos (Mesquita, 2013). 
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Avaliação Diagnóstica  

O processo de avaliação encontra-se dividido em 3 fases com 

caraterísticas e objetivos específicos. A avaliação diagnóstica (AD) ocorre, 

normalmente, no início do ano letivo ou de uma UD e “sempre que se pretende 

introduzir uma nova aprendizagem e se achar prudente proceder a uma 

avaliação deste tipo.” (Rosado et al., 2000). Tem como propósito adquirirmos o 

conhecimento relativo ao nível em que se encontra a turma e os alunos, antes 

de iniciarmos o processo de E-A. Este conhecimento vai ser essencial para 

orientar o processo formativo e determinar os seus objetivos, bem como a 

progressão dos conteúdos possíveis de abordar (Mesquita, 2013). Segundo a 

mesma autora, a AD corresponde à análise de conhecimentos e aptidões que o 

aluno deve possuir para poder iniciar novas aprendizagens. Além disso, permite 

detetar problemas, no início de novas aprendizagens, servindo de base para 

decisões posteriores, através de uma adequação do ensino às caraterísticas dos 

alunos (Rosado et al., 2000). 

No meu caso, realizei a AD de três modalidades que iam ser abordadas 

ao longo do ano, nas duas primeiras semanas do ano letivo, de forma a obter os 

níveis de desempenho dos alunos. E através desses resultados conseguir 

planear mais facilmente os conteúdos das diferentes UD e estabelecer os 

respetivos objetivos. Inicialmente, no momento das avaliações diagnósticas 

ainda não conhecia muito bem os alunos e, por sua vez, deparei-me com 

algumas dificuldades em conseguir avaliá-los, sobretudo, nas modalidades 

coletivas, uma vez que tinha estabelecido muitos conteúdos específicos para 

avaliar 20 alunos simultaneamente e em pouco tempo. Deste modo, tive de 

agrupá-los e torná-los conteúdos mais gerais, baseados em critérios mais 

objetivos e simples de observar e analisar, facilitando, assim, a minha tarefa em 

futuras avaliações. Tal como constata Carvalho (2017, p.138), o processo de 

avaliação inicial tem como objetivos principais “ (…) diagnosticar as dificuldades 

e limitações dos alunos face às aprendizagens previstas e prognosticar o seu 

desenvolvimento.” 

 

Avaliação Formativa  

A avaliação formativa (AF) ocorre ao longo de todo o ano e em todas as 

aulas, com o propósito de auxiliar o professor a “adaptar a sua ação pedagógica 



de acordo com os progressos e problemas de aprendizagem dos alunos.” 

(Carvalho, 2017, p.144). 

Assim, como refere Mesquita (2013), é um processo contínuo e 

sistemático, que acompanha o processo de E-A e identifica as dificuldades e 

aprendizagens bem-sucedidas dos alunos, permitindo ao professor adaptar as 

suas tarefas de aprendizagem e introduzir alterações que possibilitem um maior 

ajustamento das mesmas. Além disso, informa os alunos e os professores sobre 

a qualidade do processo educativo e de aprendizagem e do estado de 

cumprimento dos objetivos do currículo. No entanto, é necessário ter em conta 

que os momentos de AF não devem atribuir nenhuma classificação aos alunos, 

ou seja, não devem ser considerados situações de avaliação formal. Isto para 

que os alunos não sejam confrontados com a ameaça da classificação, evitando 

os elevados níveis de stress e ansiedade associados a essas situações e, por 

sua vez, mostrem as suas dificuldades e aceitem errar. São momentos de 

avaliação sem classificação (Mesquita, 2013). 

Desta forma, ao longo do ano, a AF decorreu em todas as aulas, com o 

intuito de ir controlando e analisando o desenvolvimento das aprendizagens e 

dificuldades dos alunos e, através dos seus resultados, planear as estratégias 

de ensino adequadas. Por exemplo, se um dado conteúdo não estava a ter uma 

boa resposta por parte dos alunos, sentia a necessidade de modificar o exercício 

e usar outro método que promovesse o mesmo conteúdo de modo a que os 

alunos o realizassem com sucesso.  

A aplicação do MED, nas modalidades coletivas, também contribuiu para 

facilitar os momentos de AF, uma vez que os alunos estavam constantemente a 

desempenhar papéis e tarefas nas quais eram responsabilizados e avaliados, 

além de que, nas situações de jogo que ocorriam todas as aulas, os alunos eram 

avaliados como um grupo com base nas suas pontuações. Deste modo, a AF é 

um “processo de recolha de informações que nos permite orientar e regular a 

nossa atividade pedagógica, bem como controlar os seus efeitos.” (Carvalho, 

2017, p.144). 

 

Avaliação Sumativa  

Por último, a avaliação sumativa (AS) ocorre no final das UD, de cada 

período e no final do ano letivo, tendo como objetivo atribuir um valor aos 
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resultados apresentados pelos alunos no momento final e formal de avaliação. 

Como diz Mesquita (2013) permite verificar a progressão dos alunos face a um 

conjunto de objetivos previamente estabelecidos. Porém, não deve ser vista 

como uma alternativa à AF, mas sim como um complemento da mesma, visto 

que fornece uma visão síntese e global do desenvolvimento dos conhecimentos, 

competências e atitudes dos alunos. Este tipo de avaliação “permite avaliar a 

retenção dos objetivos mais importantes e verificar a capacidade de 

transferência de conhecimentos para situações novas.” (Mesquita, 2013). 

Segundo Miras e Solé (cit. por Kraemer, 2005) a AS determina o grau de 

domínio do aluno numa área de aprendizagem, o que permite atribuir uma 

qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada como um sinal de credibilidade 

da aprendizagem realizada. No final de cada UD os alunos eram avaliados 

individualmente e em grupo com base no seu desempenho dos conteúdos 

abordados ao longo das aulas. Algo que surgiu aliado ao MAC foi os alunos 

avaliarem-se uns aos outros nos momentos formais de avaliação. Isto é, como 

estavam organizados em grupos, eram avaliados à vez e, consequentemente, 

os que ficavam de fora, em vez de estarem só a observar tinham como tarefa 

avaliar os colegas. Isto foi bastante benéfico, pois motivou os alunos a 

empenharem-se mais na sua avaliação e deu-lhes a oportunidade de 

desempenharem o papel de avaliador/ professor.  

Além de ter de gerir e controlar a aula e ter em atenção os comportamentos 

dos alunos, tornava-se difícil avaliá-los individualmente, sobretudo nas 

modalidades coletivas. Deste modo, nas modalidades de Basquetebol e 

Andebol, tive de encontrar estratégias para tentar tornar o processo de avaliação 

menos complexo e mais produtivo. Assim, comecei por avaliar os alunos em 

situações de jogo reduzidas para apreciar os conteúdos mais básicos e, só 

depois, evoluir para a situação de jogo normal onde já tinha uma ideia do 

comportamento de todos.  

“Comecei a avaliação dos alunos com a situação de jogo 

GR+3x3+GR para poder observar primeiro como é que eles se organizavam 

e cumpriam os conteúdos numa situação mais reduzida e como os 

transferiam para a situação de jogo seguinte. A defesa individual e a 

desmarcação foram sem dúvida muito acentuadas pelos alunos, notando-

se que sabiam bem o que estavam a fazer dentro de campo. Assim, fiquei 

logo com uma ideia geral das capacidades de cada aluno e depois tinha a 



parte seguinte para melhorar e tirar algumas dúvidas que tivesse para uma 

possível descida ou subida de nota.” (Reflexão Andebol nº 81/82, 09-05-19). 

 

Além disso, o MED, ou seja, o facto de os alunos estarem organizados 

em grupos e de os alunos que ficavam de fora desempenharem o papel de 

árbitros e cronometristas, permitiu-me focar apenas na função de avaliadora.   

Já em Voleibol, a AS foi uma tarefa mais fácil, uma vez que sou treinadora 

da modalidade e, por esse motivo, estou mais à vontade nesse ambiente e 

identifico mais rapidamente e naturalmente os erros e competências dos alunos. 

Além disso, também intervim de forma mais ativa e confiante na medida em que 

incentivei alguns alunos a arriscarem e forneci, ocasionalmente, alguns FB aos 

alunos com menos capacidades.  

 “Durante a avaliação, fui pedindo a alguns alunos para experimentarem 

alguns gestos técnicos como o serviço por cima e o remate, pois não 

estavam a realizá-los, penso eu que por medo de falhar. E a verdade é que 

esses alunos conseguiram realizar aquilo que eu lhes pedia, o que contribuiu 

para melhorar a sua avaliação. Além disso, por vezes ia dando alguns 

feedbacks aos alunos de forma a ajudá-los em certas situações menos 

corretas que observava.” (Reflexão Voleibol nº51/52, 07-02-19). 

 

 Nas modalidades de Ginástica Acrobática e Dança, as atuações dos 

grupos foram filmadas de forma a poderem ser observadas e avaliadas 

posteriormente. Caso contrário, seria impossível, com grupos de 5/6 alunos, 

proceder à avaliação de cada elemento durante uma atuação de 2 minutos, 

tendo em conta a quantidade de conteúdos e critérios pré-definidos.  

 “Deste modo, os alunos foram apresentando, em grupo, as suas 

coreografias à vez enquanto o professor cooperante filmava, de modo a 

serem utilizadas posteriormente para a avaliação dos mesmos.” (Reflexão 

Dança nº 68/69, 21/03/19). 

 

 Nas modalidades individuais, neste caso, na Ginástica de Aparelhos, 

houve vários aspetos que facilitaram o processo de avaliação, nomeadamente, 

os alunos serem avaliados à vez, ou seja, cada aluno teve o seu momento para 

executar o conteúdo proposto, permitindo-me focar toda a minha atenção nesse 

mesmo aluno; e a utilização de grelhas compostas por critérios específicos e 

claros, ajudou-me bastante na tarefa de atribuir as pontuações aos alunos.   

 “Na parte da avaliação, mandei os alunos executarem os saltos um de cada 

vez por ordem de chamada. À medida que os alunos iam executando os 

saltos, ia dando pequenos feedbacks relativamente ao aspeto que 
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considerava ter corrido pior e que precisavam de melhorar, ao mesmo tempo 

que lhes atribuía as pontuações.” (Reflexão Aparelhos nº 90/91, 30-05-19). 

 

 Em suma, o ato de avaliar é muito importante no processo de E-A, de 

forma a dar-lhe um propósito. Se ao longo da sua aprendizagem os alunos não 

forem estimulados através da avaliação, vão ficar desmotivados e perder o 

interesse. Além disso, é através do processo avaliativo que os alunos ficam a 

saber o nível das competências e conhecimentos de forma a poderem corrigi-las 

e melhorá-las, com a ajuda do professor.  

4.2 Área 2 - Participação na Escola e Relações com a comunidade 

 

A área da Participação na Escola e Relações com a comunidade engloba 

as atividades não letivas realizadas no âmbito da disciplina de EF com o objetivo 

de incentivar e envolver os alunos para a prática desportiva.  

Deste modo, neste capítulo, irei mostrar o meu contributo e participação 

nas atividades e eventos desportivos realizados ao longo do ano pelo grupo de 

EF, bem como os benefícios para a minha integração na comunidade educativa.  

 

Ao longo do EP, um dos obstáculos que surgiu foi ter de estabelecer uma 

relação com os membros da comunidade, nomeadamente, com os restantes 

professores. Sou uma pessoa um pouco reservada e tímida e, por esse motivo, 

tenho alguma dificuldade em estar à vontade e expressar-me com pessoas que 

não conheço tão bem. No entanto, a minha participação nas reuniões do 

Concelho de Turma, nas reuniões semanais do grupo de EF e, por sua vez, na 

preparação e organização dos vários eventos e atividades desportivas 

realizados durante o ano (Corta-mato, as aulas abertas de Dança, o Mega Sprint 

e o Sarau) permitiu-me ganhar mais conhecimentos e experiência no 

desempenho de outras funções importantes que cabem ao professor de EF e, 

ao mesmo tempo, melhorar as minhas capacidades de socialização e integração 

na comunidade escolar. 

Através das atividades realizadas criaram-se ambientes de convívio, 

animação e alegria, nos quais todos os alunos dos diferentes anos de 

escolaridade tiveram a oportunidade de participar e contactar uns com os outros. 

Foi, portanto, muito positivo, pois contou com o empenho e envolvimento de 



muitos alunos e professores e contribuiu para promover as atividades 

extracurriculares e motivar os alunos a participar nas mesmas. 

4.2.1 Corta-Mato Escolar 
 

O desenvolvimento de atividades desportivas na comunidade escolar é 

uma função do professor de EF, tendo como objetivo promover o desporto e as 

atividades extracurriculares junto dos alunos. Deste modo, o Corta-mato foi a 

primeira atividade desenvolvida pelo grupo de EF e realizou-se no dia 31 de 

Outubro de 2018 na Quinta do Covelo, situada ao lado da EC. Todos os 

professores do grupo de EF em conjunto com o NE ficaram responsáveis pela 

atividade e participaram em todas as suas fases, nomeadamente, na 

preparação, obter a autorização por parte da Câmara e arranjar todo o material 

necessário, na divulgação, por todos os alunos através das aulas de EF, e na 

organização/gestão no dia da mesma. O NE apenas não participou na fase da 

preparação, tendo estado envolvido nas restantes fases. 

Nas semanas anteriores ao evento, no final das aulas de EF, tentei cativar 

os meus alunos a participar na atividade, reforçando a ideia de que quem 

participasse iria ser valorizado na nota final, porém, apesar de ter tido alguns 

alunos a pedirem-me a ficha de inscrição, nenhum quis comparecer.  

Na manhã do dia 31, todos os alunos foram dispensados das aulas de 

modo a poderem participar no evento. A colaboração do NE traduziu-se em 

várias tarefas: i) colocação dos dorsais em todos os participantes; ii) 

levantamento da comida (bolachas e águas) para o final da prova; iii) 

acompanhamento dos alunos ao local; iv) fotografar os vários momentos do 

evento; v) vigiar alguns pontos do percurso; vi) recolher o material e transportá-

lo de volta para a escola. A atividade também contou com a ajuda e intervenção 

de alguns funcionários da escola, no final das provas todos os alunos receberam 

um diploma de participação e um lanche para repor as energias gastas.  

Entre os aspetos negativos, é de salientar as condições meteorológicas 

que se verificaram nesse dia, o clima de chuva danificou o solo tornando-o mais 

escorregadio, tendo sido equacionada a hipótese de cancelar o evento. Além 

disso, devido ao mau tempo, muitos dos alunos inscritos não compareceram. O 

facto de não ser obrigatório participar e as atividades letivas serem canceladas 
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para todos os anos de escolaridade, independentemente de participarem ou não 

no evento, fez com que a maioria dos alunos não aderissem.  

Ainda assim, houve alguns aspetos positivos, o envolvimento e empenho 

de todos os professores de EF e membros do NE na organização do evento, a 

preparação e dinamização do mesmo foram feitos de forma articulada e 

atempadamente, a adesão dos alunos que participaram foi positiva e, embora as 

circunstâncias que se opunham, o evento decorreu sem problemas e criou-se 

um ambiente social e divertido entre alunos e professores.  

Este evento teve como objetivos principais promover a prática de 

exercício físico e atividades desportivas, divulgar a modalidade de Atletismo e 

selecionar os alunos com os melhores tempos para participarem no Corta-Mato 

Distrital a realizar no Parque da Cidade do Porto.  

 Foi a minha primeira experiência a organizar um evento destes, fiquei 

bastante contente com o resultado final, e acima de tudo, retiro várias 

aprendizagens e momentos positivos que derivaram do mesmo, entre eles o 

trabalho de equipa com as minhas colegas do NE e os restantes professores do 

grupo. No final, fiquei com um sentimento de missão cumprida e com vontade de 

assumir mais responsabilidades e autonomia na realização das próximas 

atividades desportivas.  

4.2.2 Aulas Abertas de Dança e Mega Sprint 

 

 Durante o ano foram realizadas duas aulas abertas de Dança. A primeira 

decorreu num intervalo longo entre as aulas da parte da manhã, no pavilhão de 

EF, tendo sido realizada no sentido de dar resposta ao projeto sobre os direitos 

humanos, neste caso a liberdade de expressão, que estava a ser implementado 

na EC. A segunda decorreu numa tarde depois das aulas, na cantina da escola, 

acompanhada por um lanche convívio de forma a juntar padrinhos e afilhados, 

isto é, os alunos do 12º e 9º ano.  

O NE teve uma participação mais ativa nestes eventos, sobretudo a minha 

colega Ariel que, visto ser professora de Dança, desempenhou o papel principal, 

ficando responsável por preparar as músicas e respetivas coreografias e 

coordenar a atividade, enquanto os restantes membros tiveram as tarefas de 



preparar o espaço e o material necessário para a realização da atividade bem 

como fotografar a mesma.  

 Como aspetos positivos posso destacar o ambiente divertido e os 

momentos de interação que se proporcionaram entre todos os participantes e o 

empenho do NE em concretizar estas atividades, sobretudo da professora 

estagiária Ariel que se dedicou bastante às mesmas.  

 O Mega Sprint consistiu em duas provas de corrida, uma de 40m e outra 

de 1000m, tendo sito realizado numa tarde depois das aulas, no espaço exterior 

da EC. O NE não se envolveu na divulgação e preparação deste evento, tendo 

isso ficado à responsabilidade do grupo de EF, porém esteve presente no dia da 

atividade e ajudou no cumprimento de todas as tarefas necessárias. O objetivo 

desta atividade foi recolher os melhores tempos em cada prova, tanto femininos 

como masculinos, de modo a selecionar os alunos a participar no evento de 

Desporto Escolar que viria a realizar-se no Parque da Cidade do Porto. Não retiro 

nenhum aspeto positivo desta atividade, uma vez que apareceram cerca de 10 

alunos para realizar a mesma, o que fez com que se tornasse num momento 

simples, pouco apelativo e acabasse rapidamente.  

Os aspetos negativos de ambos os eventos foram comuns, sendo que a 

falta de divulgação e promoção dos mesmos pelos professores quer do grupo de 

EF quer das outras disciplinas resultou na pouca adesão por parte dos alunos. 

Deste modo, ambos os eventos ficaram aquém das nossas expectativas, pois 

podiam ter sido muito mais ricos e animados se contassem com a presença de 

mais alunos.  

4.2.3 IV Sarau Filipa Mov’Art 

 

O NE ficou responsável por organizar o Sarau de Dança/Ginástica 

realizado no dia 24 de maio de 2019, pelas 20h30 no espaço exterior coberto da 

EC. 

De todos os eventos realizados ao longo do ano, penso que este foi o que 

teve maior impacto e destaque, uma vez que envolveu a participação e 

intervenção de muitas pessoas e simbolizou o fim do ano letivo, tendo tido 

consequentemente um resultado mais positivo.  



  

- 73 - 

 

Novamente, por ser a sua área de eleição, a professora estagiária Ariel 

voluntariou-se para tratar das fichas de inscrição, fazer o flyer de promoção do 

evento e o alinhamento das atuações (Figura 2). Enquanto o NE e os professores 

do grupo de EF ficaram responsáveis por divulgar o evento junto dos seus alunos 

e entregar as fichas de inscrição. Além disso, também foram marcados ensaios 

e disponibilizados espaços para os grupos que pretendiam ensaiar as suas 

coreografias, estes foram liderados pela professora Ariel e acompanhados pelo 

restante NE.  

De forma a dinamizar mais o evento e atrair mais pessoas a participarem 

e assistirem ao mesmo, as inscrições foram abertas a todos os anos de 

escolaridade e também a pessoas fora da escola.  

No dia do Sarau, o NE em conjunto com os funcionários e alguns 

professores do grupo de EF transportaram e montaram o material e organizaram 

o espaço de modo a ficar tudo pronto para quando os convidados chegassem. 

Contamos com a presença de muitos alunos, pais, funcionários, professores, a 

diretora da EC, o PC e o PO. A abertura do evento ocorreu através da 

participação e atuação especial da professora Ariel, com uma dança a solo ao 

estilo de Bollywood, seguida por várias atuações de diferentes grupos de Dança 

e Ginástica Acrobática. Durante o espetáculo, a professora estagiária Márcia 

desempenhou o papel de apresentadora, introduzindo os grupos que iam 

entrando no palco e interagindo com o público e eu fiquei responsável pela mesa 

de som, controlando as músicas e os microfones.  

Houve muitos aspetos positivos, entre eles o trabalho de grupo e o espírito 

de união do NE na organização e divisão das tarefas antes e durante a realização 

do Sarau, o empenho de todos os participantes, o envolvimento de todos aqueles 

que contribuíram para a preparação e montagem do espaço, incluindo 

funcionários e professores, o voto de confiança que nos foi dado pelos 

professores do grupo de EF, que nos deram autonomia e possibilitaram todos os 

meios necessários de forma a conseguirmos pôr em prática o nosso “projeto”. E 

por fim, a adesão do público nos momentos de interação, as grandes exibições 

que passaram pelo palco, e o clima de animação, alegria e boa disposição que 

se verificou ao longo de todo o espetáculo.  

Como aspetos menos positivos, temos a fraca adesão por parte dos 

alunos em quererem participar no Sarau, o que resultou num espetáculo mais 



Figura 3 - Flyer, ficha de inscrição e alinhamento SARAU 

curto do que pretendíamos, e o facto de os nossos alunos não terem participado, 

demonstrando falta de interesse. Um ponto fraco que existe nesta escola é a 

pouca importância e promoção que se faz a este tipo de atividades, que são 

muito benéficas para a inclusão e integração quer dos alunos quer dos 

professores. Penso que a escola perde muito nesse aspeto e devia apostar mais 

na realização e divulgação destes eventos, pois isso reflete-se na mentalidade 

dos alunos, mas espero que a concretização deste Sarau tenha sido um impulso 

para que isso aconteça no futuro. 

No final, foi muito gratificante ver os frutos do nosso trabalho, vê-lo a ter 

sucesso entre os elementos da comunidade escolar e perceber que as pessoas 

realmente gostaram do que lhes proporcionamos e nos felicitaram por um 

trabalho bem feito. Este foi sem dúvida o evento que mais me marcou, o facto 

de ter sido uma das responsáveis por desenvolver uma atividade desta dimensão 

e ter feito parte de todo o processo envolvente foi muito recompensador e 

permitiu-me aprender e estabelecer uma maior relação com os elementos da 

comunidade.   

 Em suma, todas estas atividades e eventos nos quais tive a oportunidade 

de participar e colaborar, contribuíram de forma positiva para o desempenho do 

meu papel de professora de EF, permitiram-me desenvolver competências 

específicas, interagir e inserir-me mais facilmente na comunidade escolar, e 

compreender a importância das atividades extracurriculares na dinamização da 

escola e no envolvimento dos alunos.  
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4.3 Área 3 - Desenvolvimento Profissional: Os efeitos da aplicação do 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa na motivação de rapazes e raparigas 

4.3.1 Resumo  

 

A Aprendizagem Cooperativa é fundamental na aprendizagem dos 

alunos, pois permite-lhes trabalharem em conjunto de modo a contribuírem de 

forma positiva para a sua aprendizagem e dos seus colegas, assumindo papéis 

importantes e ativos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. E, 

consequentemente, estarem mais motivados durante as aulas. O objetivo deste 

estudo foi verificar a influência do Modelo de Aprendizagem Cooperativa na 

motivação dos rapazes para as aulas de Dança comparativamente às raparigas. 

Participaram no estudo vinte alunos (dez rapazes e dez raparigas) de uma turma 

de 11º ano. Relativamente aos instrumentos de análise e recolha de dados, 

foram utilizados: um questionário, aplicado no início e no final da Unidade 

Didática, diferentes estratégias promotoras dos princípios do Modelo de 

Aprendizagem Cooperativa, implementadas na lecionação dos conteúdos 

durante as aulas de Dança, reflexões e observações realizadas sobre as 

mesmas e um diálogo final com os alunos. Os resultados permitiram verificar 

que, embora não houvessem diferenças significativas entre o pré e o pós-teste 

em ambos os sexos, os rapazes registaram uma ligeira melhoria na sua 

motivação, enquanto as raparigas mantiveram, apresentando valores 

superiores. Assim, podemos concluir que a aplicação do modelo foi positiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM COOPERATIVA, MODELO DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA, COOPERAÇÃO, MOTIVAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 Introdução  

 

O presente estudo de investigação-ação está integrado na Área 3 do 

Desenvolvimento Profissional e teve como objetivo geral verificar a influência do 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC) na motivação dos alunos para as 

aulas de EF.  

No início do ano letivo, através da realização de um pequeno questionário 

acerca, entre outras coisas, das preferências desportivas dos alunos, constatei 

que os rapazes da minha turma residente mostraram pouca afinidade pela 

modalidade de Dança e, por sua vez, falta de motivação para realizar a mesma, 

contrariamente às raparigas. Assim, como iria ser uma das Unidades Didáticas 

abordadas no 2º Período, foi necessário pensar numa abordagem diferente, que 

envolvesse os alunos e os tornasse protagonistas do processo de E-A, 

obrigando-os a trabalhar em conjunto.  

Neste sentido, a realização deste estudo teve como objetivo específico 

verificar a influência da utilização do MAC na motivação dos rapazes para as 

aulas de Dança, comparativamente com a das raparigas. Pretendeu-se transmitir 

aos alunos uma visão diferente da modalidade, através da aplicação de 

diferentes estratégias baseadas no MAC, centrando o ensino nos alunos, com o 

intuito que estes trabalhassem em equipa e fossem responsáveis pela 

aprendizagem uns dos outros. E, consequentemente ficassem mais motivados 

durante as aulas, encarassem a modalidade de forma mais positiva e 

atribuíssem significado às aprendizagens. Assim, a Aprendizagem Cooperativa 

(AC) surge como uma oportunidade de melhorar os níveis de motivação dos 

alunos e de os envolver mais no processo de E-A.  

Segundo Johnson et al. (1994) a cooperação significa trabalhar em 

conjunto para alcançar objetivos comuns, dentro das atividades cooperativas os 

indivíduos procuram resultados que os beneficiem a eles próprios e a todos os 

membros do grupo. A AC é o uso instrucional de pequenos grupos que permite 

aos alunos trabalhem em conjunto para maximizar a sua aprendizagem e a dos 

seus colegas. Dyson e Casey (2016) adaptam a AC às especificidades da EF, 

possibilitando aos professores um guia de como ensinar EF usando o MAC 

através da perspetiva do praticante. Afirmam que não basta colocar os alunos 

em grupos para que estes cooperem realmente uns com os outros, envolve muito 
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mais que isso, eles precisam de desenvolver noções de responsabilidade pela 

sua própria aprendizagem, mas também pela dos seus colegas. 

De acordo com Johnson e Johnson (1999) existem 5 elementos críticos 

que servem como diretrizes para a implementação bem-sucedida do modelo: a 

interdependência positiva, diz respeito ao sentimento do trabalho conjunto para 

um objetivo comum, no qual cada um se preocupa com a aprendizagem dos 

colegas; a responsabilidade individual, significa a responsabilidade pela própria 

aprendizagem e pela dos colegas, contribuindo ativamente para o sucesso do 

grupo; a interação face a face, que se traduz na oportunidade de interagir com 

os colegas de modo a explicar, elaborar e relacionar conteúdos; as competências 

interpessoais, através das quais são desenvolvidas competências de 

comunicação, confiança, liderança, decisão e resolução de conflitos; e o 

processamento de grupo, que permite balanços regulares e sistemáticos do 

funcionamento do grupo e da progressão da aprendizagem. 

 Em situações de aprendizagem cooperativa, existe uma interdependência 

positiva entre a realização dos objetivos dos alunos, quando estes percebem que 

podem alcançar os seus objetivos de aprendizagem se os outros alunos, no 

grupo de aprendizagem, também alcançarem os seus (Johnson & Johnson, cit. 

por Johnson et al, 1994). Assim, os alunos são encorajados a interagir uns com 

os outros e aprender através das experiências que eles criam por eles próprios 

(Dyson et al., cit por Johnson et al, 1994). 

 E foi com base nestes princípios significativos que escolhi as diversas 

estratégias de AC a aplicar e trabalhar durante as aulas de Dança. Na esperança 

que, ao cooperarem mais entre eles e ao assumirem papéis importantes na sua 

aprendizagem e na dos outros, os alunos se sentissem mais motivados para as 

aulas e tivessem uma participação mais ativa.  

4.3.3 Revisão da Literatura  

 

 Com base na literatura foi possível constatar o valor da AC na 

aprendizagem dos alunos e na melhoria da sua motivação. Casey e Goodyear 

(2015) realizaram uma revisão sistemática da literatura onde analisaram vários 

estudos acerca deste tema e, por sua vez, comprovaram que o MAC é um 

modelo que promove efetivamente a conquista da aprendizagem do aluno nos 



domínios físico, cognitivo, social e afetivo. Revelando quatro resultados 

importantes ligados a esses domínios: (1) resultados académicos, (2) 

aprendizagem social, (3) participação em equipa e (4) aprendizagem afetiva.  

  O primeiro está relacionado com o domínio físico e cognitivo, tendo 

demonstrado que os alunos adquirem um nível de competência física e 

desenvolvem uma compreensão dos movimentos técnicos e das táticas, como 

consequência de se envolverem em atividades de AC, nomeadamente através 

de interagirem face-a-face. Têm a oportunidade de falar uns com os outros, 

discutir e resolver problemas. 

 O segundo resultado demonstrou o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais, relações interpessoais e da capacidade de ouvir os seus colegas 

de equipa; de crenças, partilhar ideias e construir novos entendimentos juntos. 

Porém, a aprendizagem social também dizia respeito ao desenvolvimento de 

habilidades de liderança, à preocupação, empatia, e respeito pelos colegas; e a 

apoiarem-se e encorajarem-se uns aos outros para aprenderem. 

 O terceiro está ligado à interdependência positiva e à responsabilidade 

individual, os alunos eram obrigados a tomar responsabilidade pela 

aprendizagem da equipa e organizarem-se como tal. Desta forma, os alunos 

viam-se como mais do que jogadores, e sentiam que tinham uma maior 

responsabilidade no grupo. Consequentemente, através do ambiente de AC, os 

alunos desenvolveram uma participação mais ativa, estavam em exercitação a 

maior parte da aula e tornaram-se cada vez menos dependentes do professor e 

mais dependentes uns dos outros. 

 O quarto, a aprendizagem afetiva, está relacionado com o aumento da 

autoconfiança, autoestima e motivação dos alunos, ao desempenharem tarefas 

que lhes permitiam analisar, avaliar e fornecer FB relativamente à performance 

dos seus colegas, bem como liderar a sua equipa em tarefas de aprendizagem 

e criar tarefas para aumentar o seu desempenho de jogo.  

 Estrada, J. A. C., et al. (2019) realizaram um estudo através do qual 

pretendiam verificar o impacto da aprendizagem cooperativa nas relações entre 

alunos, na sua motivação intrínseca e futuras intenções de praticar desporto. 

Dividiram os alunos em dois grupos (experimental e controlo) e, ao fim de 6 

meses, constataram que os alunos que foram ensinados com estratégias de 

aprendizagem cooperativa (grupo experimental) revelaram mudanças positivas 
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em todas as variáveis examinadas, enquanto o grupo de controlo permaneceu 

inalterado.  

 Fernandez-Rio, J. et al. (2017) também realizaram um estudo sobre este 

tema, no qual o principal objetivo era investigar o impacto de uma intervenção 

sustentada de AC na motivação dos alunos. Os alunos foram igualmente 

divididos em dois grupos, experimental e de controlo, um foi ensinado através de 

estratégias de AC e o outro através do ensino tradicional. No final, verificaram 

que um aumento da motivação intrínseca e regulação identificada apenas no 

grupo experimental.  

 Relacionado também com a motivação, mas, neste caso, ligada ao MED, 

Wallhead, T. L. et al. (2014) realizaram um estudo com um propósito semelhante, 

na medida em que pretendiam verificar a influência do MED na motivação dos 

alunos para as aulas de EF e atividades físicas de lazer. Através deste estudo, 

os autores mostraram que os alunos submetidos ao MED revelaram grandes 

aumentos no esforço e satisfação percebidos durante o programa, 

comparativamente aos alunos ensinados através do programa de 

multiactividades. Num outro estudo, Wallhead, T. L et al. (2013) verificaram que 

os alunos expostos ao MED tinham maiores pontuações nos três objetivos 

sociais de afiliação, reconhecimento e estatuto. Os resultados revelaram a 

grande contribuição que os objetivos de reconhecimento e afiliação sociais 

tinham no relacionamento e satisfação percebidas pelos alunos nas aulas de EF.  

 Deste modo, é possível concluir que, ao terem oportunidade de aprender 

EF através da AC, os alunos alcançam resultados de aprendizagem positivos, 

facilitando o desenvolvimento de capacidades significativas, entre elas, o 

aumento da motivação. 

4.3.4 Objetivos  

 

Objetivo Específico: Verificar a influência da utilização do MAC na motivação 

dos rapazes para as aulas de Dança, comparativamente às raparigas. 

Objetivo Principal: Os rapazes elevarem os seus níveis nas variáveis de 

autonomia, relação, competência e motivação. As raparigas elevarem ou 



manterem os seus níveis nas variáveis de autonomia, relação, competência e 

motivação. 

4.3.5 Metodologia  

4.3.5.1 Participantes  
 

 A amostra inicial era constituída por 20 alunos, 10 do sexo masculino e 10 

do sexo feminino, de uma turma de 11º ano da EC, no ano letivo de 2018/2019. 

Os alunos tinham idades compreendidas entre os 16 e 18 anos, sendo a média 

16 anos. Devido à ausência de alguns alunos nos dias de entrega dos 

questionários, apenas foram incluídos no estudo 16 alunos, 7 do sexo masculino 

e 9 do sexo feminino.  

4.3.5.2 Operacionalização  

 

 Foi realizado um pré-teste e um pós-teste. O pré-teste foi realizado, antes 

de ser iniciada a UD de Dança, tendo sido aplicado um questionário à minha 

turma residente, de forma a perceber o ponto inicial dos alunos.  

 Ao longo das 17 aulas da UD procurei dar resposta aos conteúdos 

programados no plano curricular, trabalhando as noções básicas da modalidade 

e alguns estilos de danças através da aplicação das diversas estratégias, 

baseadas nos princípios do MAC. Este modelo suportou toda a aprendizagem 

dos alunos. Estes eram organizados em pequenos grupos, após receberem a 

instrução do professor e, de seguida, trabalhavam na tarefa até que todos os 

membros do grupo a tivessem compreendido e completado com sucesso 

(Johnson et al., 1994). Ao mesmo tempo, monitorizamos o processo, através das 

reflexões que fazíamos das nossas aulas e das observações diretas por parte 

dos membros do NE e do PC, de modo a validar a implementação das 

estratégias, verificando se estas estavam a alcançar os objetivos determinados 

pelos modelos de ensino. No final da UD, foi realizado um diálogo final com os 

alunos, com o intuito de questionar os alunos e saber a sua opinião sobre as 

estratégias utilizadas, bem como aquilo que eles vivenciaram e sentiram ao 

longo das aulas.  
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Pré-teste

UD Dança

•Estratégias MAC

•Reflexões 

•Observações 

Diálogo Final

Pós-teste

Figura 4 - Operacionalização 

O pós-teste foi realizado após o diálogo final, no qual os alunos 

responderam novamente ao questionário, aplicado no início da UD, de forma a 

perceberem-se possíveis alterações nos índices de motivação dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias (MAC) 

 Relativamente ao programa de intervenção, fui adaptando algumas das 

estratégias sugeridas no livro de AC de Dyson e Casey (2016), que incluem 

estratégias simples e complexas. Deste modo, ao planear as aulas, escolhia e 

criava exercícios de acordo com o que era sugerido no modelo e tendo em conta 

o contexto e os conteúdos a lecionar. As seguintes estratégias apresentadas 

foram aquelas que utilizei ao longo das aulas e contribuíram para a consecução 

dos objetivos do modelo. 

 Estratégias Simples: 

a) Think-Pair-Perform: Nesta estratégia os alunos recebem a instrução 

acerca do exercício e pensam sobre as dicas de aprendizagem dadas 

pelo professor, depois juntam-se em pares e discutem as mesmas, de 

seguida, põem-nas em prática juntos. Pode funcionar como um 

aquecimento, sendo uma boa maneira de começar a usar a AC.  

b) Rally Robin: Nesta estratégia os alunos trabalham em pares, ajudando-

se mutuamente até alcançarem o resultado final, isto é, o professor atribui 

uma tarefa a cada par, um faz e o outro dá FB e vice-versa e no final 

todos os alunos fazem em conjunto.  

c) Round Robin: Nesta estratégia os alunos estão divididos em pequenos 

grupos. O professor atribui uma tarefa a cada grupo e todos os elementos 

têm de participar e contribuir para que o grupo seja bem-sucedido. 



 Estratégias Complexas  

d) Pair-Check-Perform: É baseada no ensino recíproco. Nesta estratégia o 

professor demonstra e explica aos alunos aquilo que têm de fazer, 

verificando se compreenderam. Depois os alunos são organizados em 

grupos de quatro, divididos em dois pares. Em cada par, um aluno 

executa a tarefa e o outro ajuda-o a realizá-la corretamente 

(aluno/professor) e depois trocam de funções. Quando os alunos de cada 

par tiverem executado a tarefa corretamente juntam-se ao outro par do 

seu grupo de quatro, e cada aluno de cada par executa a tarefa. Se todos 

concordarem que a performance foi correta, os pares podem avançar 

para a próxima tarefa. Se não concordarem, continuam a trabalhar na 

performance. 

e) Learning Teams: Nesta estratégia os alunos são divididos em pequenos 

grupos. É atribuído um papel a cada elemento do grupo, ficando cada 

aluno responsável por uma tarefa específica a desempenhar ao longo da 

aula. O professor apenas orienta os alunos, dando-lhes mais autonomia 

e responsabilidades.  

 

Por último, foram realizadas reflexões escritas sobre cada aula lecionada, 

que se constituíram como um ponto-chave integrante do diário refletivo do EE. 

De modo a controlar e entender mais facilmente os progressos e resultados 

obtidos ao longo das aulas, desde a introdução da AC no processo de E-A.  

4.3.5.3 Instrumentos  

 

A permissão para a realização deste estudo foi obtida pela faculdade, 

nomeadamente, pelos professores responsáveis pelo Mestrado. O 

consentimento para os procedimentos de recolha de dados foi fornecido pela 

diretora da escola cooperante, enquanto a aprovação foi garantida pelos alunos 

antes da recolha de dados. 

Deste modo, foi entregue aos alunos um questionário relacionado com a sua 

motivação para a realização, neste caso, da UD de Dança. 
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Medidas do Questionário de Perfil Motivacional 

 

Motivação Autónoma  

 

O tipo de motivação autónoma foi avaliado usando o Perceived Locus of 

Causality Questionnaire apresentado por Goudas, Biddle, e Fox (1994). Este 

questionário inclui uma adaptação para a EF do Academic Self-Regulation 

Questionnaire, que mede a motivação intrínseca, regulação externa, regulação 

interna, regulação Introjetada, e regulação identificada em EF (Ryan & Connell, 

1989). A Amotivação foi avaliada usando a subescala de Amotivação do 

Academic Motivation Scale adaptado para a EF (Goudas et al., 1994). Os 

participantes foram apresentados com a pergunta, “Porquê que participas em 

Educação Física?” seguida de 22 razões – 5 de cada motivação intrínseca (p.e., 

“porque [educação física] é divertido”) e regulação externa (p.e., “porque 

pessoas importantes querem que faça [educação física] ”) e 4 de cada um dos 

outros estilos de regulação, incluindo regulação identificada (p.e., “porque eu 

valorizo [educação física] ”), regulação Introjetada (p.e., “porque eu sinto-me 

envergonhado se não fizer [educação física] ”), e amotivação (p.e., “mas eu não 

consigo ver o que estou a retirar da educação física”). As respostas foram 

medidas em escalas de 7 pontos variando de 1 (“Nada verdadeiro”) a 7 (“Muito 

verdadeiro”). Um índice de autonomia relativa (RAI) foi calculado para determinar 

o nível geral de motivação autónoma para cada aluno (Wilson, Sabiston, Mack, 

& Blanchard, 2012). A equação seguinte foi usada para determinar o RAI: ([3 x 

Motivação Intrínseca] + [2 x Regulação Identificada] + [–1 x Regulação 

Introjetada] + [–2 x Regulação Externa] + [–3 x Amotivação]). Altas pontuações 

positivas de RAI representam maiores sentimentos de motivação autónoma, 

enquanto baixas pontuações negativas igualam maiores sentimentos de controlo 

ou amotivação. Pesquisa anterior com alunos do ensino secundário demonstrou 

que o instrumento é válido e confiável.   

 

 Necessidades Psicológicas  

 

A Escala Básica de Necessidades Psicológicas adaptada para EF 

(Ntoumanis, 2005) foi usada para medir a autonomia (4 itens) e o relacionamento 



(6 itens). Itens de exemplo para autonomia incluíam, “Sou livre de expressar as 

minhas ideias e opiniões em educação física, “ e para o relacionamento, “Eu dou-

me bem com os meus colegas em educação física.” Para avaliar a competência 

percebida, cinco itens foram retirados de uma versão do Inventário de Motivação 

Intrínseca reformulado para o uso em contextos de EF por McAuley Duncan, e 

Tammen (1989). Itens de amostra incluíam, “Sou bastante habilidoso em 

educação física” e “Estou satisfeito com a minha performance em educação 

física”. Todos os itens forma medidos numa escala de 7 pontos variando de 1 

(“Nada verdadeiro”) a 7 (“Muito verdadeiro”). Pesquisa anterior com alunos do 

ensino secundário demonstrou que as três subescalas são válidas e confiáveis 

com esta faixa etária (Ntoumanis, 2005).  

4.3.5.4 Análise dos Dados  

 

a) Quantitativos  

 

Na análise quantitativa dos dados, foi realizado, no Programa SPSS, um 

Teste T não paramétrico, com 1 amostra, em 2 momentos diferentes.  

4.3.6 Discussão e Resultados  

 

 Nesta parte irei refletir sobre os resultados obtidos, através dos testes 

estatísticos realizados, acerca da motivação dos rapazes e das raparigas da 

minha turma residente para a modalidade de Dança. Tendo em conta as 

estratégias aplicadas, o objetivo principal era que os rapazes revelassem 

maiores níveis no que diz respeito às variáveis de competência, autonomia, 

relação e motivação, e que as raparigas mantivessem ou aumentassem os seus 

níveis relativamente às mesmas variáveis.  
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Tabela 1- Estatística Descritiva 

 Na Tabela 1, podemos observar que a média dos resultados dos rapazes 

no pré-teste foi inferior em todas as variáveis comparativamente aos resultados 

obtidos no pós-teste. Nas variáveis Competência (COMP), Autonomia (AUT) e 

Relação (REL), os valores obtidos no pós-teste foram muito similares, tendo-se 

registado um ligeiro aumento em todas, sendo o menos significativo na REL. O 

que mostra que os rapazes se sentiram mais autónomos e competentes na 

realização da modalidade de Dança após a aplicação do MAC, não tendo este, 

porém, contribuído muito para a melhoria do seu relacionamento com os colegas. 

Embora nos valores apresentados nas variáveis da Motivação Introjetada (IJ) e 

da Motivação Externa (EX) se verifique uma ligeira subida, estes continuam a 

ser relativamente baixos. Isto significa que, a maioria dos rapazes não se sentem 

culpados ou não procuram evitar castigos se não se empenharem nas aulas. 

Relativamente à Motivação Intrínseca (IN) e Identificada (ID) os valores obtidos 

aumentaram ligeiramente, o que mostra que a maioria dos rapazes 

reconheceram os benefícios da modalidade e sentiram-se ligeiramente 

satisfeitos a realizá-la. Na variável da amotivação podemos verificar, apesar do 

seu aumento, uma média bastante baixa, o que é muito positivo, uma vez que 

demonstra que os rapazes compreenderam os objetivos e a importância da 

 Rapazes Raparigas 

Variáveis 

Pré Pós Pré Pós 

Média/ 

Desvio-padrão 

Média/ 

Desvio-padrão 

Média/ 

Desvio-padrão 

Média/ 

Desvio-padrão 

Competência 3.57±1.22 4.23±1.34 4.09±0.67 4.56±0.77 

Autonomia 4.02±1.12 4.32±1.21 4.31±0.81 4.44±1.18 

Relação 4.05±0.33 4.07±0.67 4.10±0.42 4.04±0.69 

Motivação 

Intrínseca 
4.86±1.14 5.06±1.34 5.46±0.91 5.44±1.18 

Motivação 

Introjetada 
2.77±0.97 3.21±1.36 4±1.12 3.86±1.28 

Motivação 

Identificada 
4.55±1.11 4.75±0.95 5.58±0.83 5.47±1.25 

Motivação 

Externa 
3.34±1.09 3.57±1.01 3.80±0.95 3.40±0.92 

Amotivação 1.82±1.08 1.96±0.94 1.39±0.44 1.31±0.50 

RAI 6.19±7.09 9±6.74 11.78±3.60 12.68±5.13 



modalidade. O índice de autonomia relativa (RAI) registou um aumento positivo, 

o que poderá evidenciar uma maior autonomia por parte dos rapazes ao longo 

da UD.  

 Em relação às raparigas, a média dos resultados obtidos no pós-teste 

apenas aumentou nas variáveis de COMP, AUT e no RAI, tendo diminuído 

superficialmente nas restantes. Como era previsto, os valores apresentados na 

COMP e AUT mostraram que as raparigas se sentiram mais competentes e 

autónomas ao longo das aulas que os rapazes. No entanto, na variável de REL 

as raparigas revelaram uma descida ligeira, apresentando uma média inferior à 

dos rapazes, o que sugere que o seu relacionamento com os colegas sofreu 

alguma alteração. Tal como também era esperado, a média dos valores 

correspondentes à IN e ID foram superiores aos dos rapazes, embora tenham 

diminuído ligeiramente relativamente ao pré-teste, o que mostra que as raparigas 

mantiveram o seu gosto e satisfação ao realizar a UD aquando da aplicação do 

modelo, não havendo alterações significativas. O facto da média dos valores da 

EX e da IJ ter diminuído, revela que, em geral, as raparigas associam menos o 

sentimento de culpa e o risco de serem sancionadas a não se empenharem nas 

aulas. Na variável da amotivação a média diminuiu no pós-teste, já sendo 

bastante baixa, o que é muito favorável, pois significa que as raparigas entendem 

a importância e o papel que esta modalidade tem para a sua aprendizagem. O 

RAI apresentou uma média bastante elevada, superior à dos rapazes, quer no 

pré quer no pós-teste, tendo demonstrado um ligeiro aumento. Isto é, as 

raparigas também revelaram um maior nível de autonomia durante a UD.  

 

Significância (p) Rapazes Raparigas 

Pré/Pós Competência 0.24 0.11 

Pré/Pós Autonomia 0.67 0.86 

Pré/Pós Relação 0.86 0.89 

Pré/Pós Motivação Intrínseca 0.34 0.94 

Pré/Pós Motivação Introjetada 0.23 0.67 

Pré/Pós Motivação Identificada 0.67 0.67 

Pré/Pós Motivação Externa 0.28 0.23 

Pré/Pós Amotivação 1.00 0.59 

Pré/Pós RAI 0.18 0.51 

Tabela 2- Nível de Significância entre Pré e Pós Teste 
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Na Tabela 2, podemos constatar que não houve diferenças significativas 

entre o pré e pós-teste quer nos rapazes quer nas raparigas. Assim, apesar de 

terem havido algumas melhorias, sobretudo nos rapazes, de modo geral, os 

resultados obtidos através da aplicação do modelo foram pouco relevantes. 

 

Pré - Rapazes 

 

Competência 

 

Autonomia Relação 

 Correlação p Correlação p Correlação p 

Motivação 

Intrínseca 
0.71 0.75 0.94 0.002 0.66 0.11 

Motivação 

Introjetada 
-0.64 0.13 -0.12 0.80 -0.02 0.96 

Motivação 

Identificada 
0.77 0.44 0.88 0.01 0.48 0.28 

Motivação 

Externa 
-0.25 0.59 0.35 0.44 0.69 0.09 

Amotivação -0.74 0.06 -0.65 0.11 -0.16 0.73 

RAI 0.59 0.16 0.57 0.19 0.40 0.38 

Tabela 3 - Correlação entre variáveis do pré-teste nos rapazes 

Na Tabela 3, podemos constatar que, no pré-teste dos rapazes, antes da 

aplicação do modelo, existia uma correlação significativa entre a variável AUT 

com a IN e ID. Ou seja, estes resultados evidenciam que quanto mais autonomia 

tiverem mais motivados intrinsecamente vão estar e mais importância vão atribuir 

às suas aprendizagens.   

 

Pós-Rapazes 

 

Competência 

 

Autonomia Relação 

 Correlação p Correlação p Correlação p 

Motivação 

Intrínseca 
0.93 0.003 0.90 0.006 0.58 0.17 

Motivação 

Introjetada 
0.29 0.53 0.45 0.31 0.58 0.17 

Motivação 

Identificada 
0.78 0.04 0.90 0.006 0.43 0.34 

Motivação 

Externa 
0.63 0.13 0.78 0.04 0.61 0.15 

Amotivação -0.70 0.08 -0.60 0.15 -0.20 0.68 

RAI 0.64 0.12 0.65 0.12 0.06 0.89 

Tabela 4 - Correlação entre variáveis do pós-teste nos rapazes 



 Na Tabela 4, podemos verificar que, no pós-teste, após a aplicação do 

modelo, existe uma correlação significativa entre as variáveis COMP e AUT com 

a IN, ID e a EX, estando esta última apenas correlacionada com a AUT. Deste 

modo, podemos observar que, com a aplicação do MAC e comparativamente ao 

pré-teste, o facto de os rapazes se sentirem mais competentes e autónomos ao 

longo das aulas fez com que gostassem mais de realizar as mesmas. Além disso, 

a correlação relevante encontrada entre a AUT e a EX, pode ser explicada na 

medida em que foram adotadas estratégias que promovessem a competitividade 

nos exercícios e isso fez com que os rapazes se sentissem mais motivados 

devido a fatores externos, pois tinham como recompensa ganhar.   

 

Pré-

Raparigas 

 

Competência 

 

Autonomia Relação 

 Correlação p Correlação p Correlação p 

Motivação 

Intrínseca 
0.69 0.04 0.46 0.21 0.23 0.56 

Motivação 

Introjetada 
-0.10 0.80 -0.18 0.64 -0.04 0.92 

Motivação 

Identificada 
0.76 0.02 0.65 0.61 0.27 0.48 

Motivação 

Externa 
0.32 0.40 0.19 0.63 0.20 0.60 

Amotivação -0.005 0.99 -0.63 0.07 0.54 0.13 

RAI 0.74 0.02 0.83 0.005 0.008 0.98 

Tabela 5 - Correlação entre variáveis do pré-teste nas raparigas 

Na Tabela 5, podemos observar que, no pré-teste das raparigas, antes da 

aplicação do modelo, existia uma correlação significativa entre a variável COMP 

com a IN, ID e o RAI, e entre a AUT com o RAI. Isto mostra que, as raparigas 

que são e se sentem mais competentes a realizar a modalidade de Dança, 

consequentemente, irão sentir-se mais satisfeitas e recetivas à mesma e vão-lhe 

atribuir mais importância.  
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Pós-

Raparigas 

 

Competência 

 

Autonomia Relação 

 Correlação p Correlação p Correlação p 

Motivação 

Intrínseca 
0.62 0.07 0.34 0.37 0.66 0.05 

Motivação 

Introjetada 
0.30 0.44 0.37 0.32 0.43 0.25 

Motivação 

Identificada 
0.54 0.14 0.29 0.45 0.58 0.10 

Motivação 

Externa 
0.54 0.13 0.31 0.41 0.24 0.54 

Amotivação -0.58 0.10 -0.62 0.74 -0.48 0.19 

RAI 0.59 0.09 0.35 0.35 0.69 0.04 

Tabela 6 - Correlação entre variáveis do pós-teste nas raparigas 

Na Tabela 6, podemos constatar que, no pós-teste, após a aplicação do 

modelo e comparativamente ao pré-teste, existe uma correlação significativa 

entre a variável REL com a IN e o RAI. Isto quer dizer que o facto de gostarem 

da modalidade em questão faz com que estabeleçam um melhor relacionamento 

com os seus colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.7 Conclusão  

 

O principal objetivo deste estudo foi compreender e comparar as 

diferenças entre a motivação dos rapazes e das raparigas de uma mesma turma 

ao longo de uma UD de Dança, através da aplicação das estratégias de ensino 

do MAC.  

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que, apesar de não 

existirem diferenças significativas entre o pré e o pós-teste quer nos rapazes 

quer nas raparigas, verificou-se uma ligeira melhoria na motivação dos rapazes, 

o que é bastante positivo. Porém, essa melhoria não foi suficiente para igualar 

os valores obtidos pelas raparigas, os quais se mantiveram semelhantes no pré 

e pós-teste, mas mesmo assim superiores aos dos rapazes, como era de 

esperar. Além disso, os resultados obtidos após a aplicação do modelo (no pós-

teste) contribuíram para demonstrar que os rapazes ao sentirem-se mais 

autónomos e competentes durante as aulas demonstraram maior satisfação a 

realizar a modalidade e atribuíram mais importância às suas aprendizagens. As 

raparigas não revelaram diferenças significativas no pós-teste, sendo que 

continuaram a sentir e a demonstrar o gosto pela modalidade, uma vez que se 

sentiram competentes e autónomas a realizá-la.  

Em suma, a aplicação do MAC teve resultados benéficos tanto na 

melhoria da motivação dos rapazes como em manter o nível de motivação das 

raparigas.   
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5. Conclusão e perspetivas futuras  

 

Ao finalizar este ano letivo, correspondente ao meu EP, posso afirmar que 

foi um ano repleto de muitas aprendizagens e emoções, que contribuíram para 

o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Foi também uma experiência que 

irei recordar para sempre, uma vez que correspondeu ao meu primeiro contacto 

com o mundo real de trabalho.  

Foi um ano, no qual tive a oportunidade de colocar em prática todos os 

conhecimentos que adquiri ao longo do meu percurso académico, permitiu-me 

sair da minha zona de conforto e vivenciar na primeira pessoa o papel de 

professora de EF.  

Ao longo deste caminho, enfrentei muitos obstáculos, dúvidas e 

hesitações, cometi erros, mas tudo isso é necessário e faz parte do processo 

evolutivo, através do qual foi possível aprender e melhorar a cada dia. Apesar 

do meu nervosismo e ansiedade iniciais, sinto que com o tempo consegui 

ultrapassá-los e tornar-me numa pessoa mais confiante, responsável e capaz. O 

facto de ter tido a possibilidade de trabalhar e contactar com jovens diariamente 

e de ter contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento é muito 

gratificante. Aprendi que ser professora não se cinge a ensinar os alunos, vai 

muito além disso, implica o desempenho de inúmeras funções dentro da escola, 

entre as quais, participar nas diversas reuniões, organizar e promover as 

atividades escolares, entre outras. E participar em todos esses momentos e 

interagir com os outros membros da comunidade escolar fez-me sentir integrada 

e motivada para encarar novos desafios.  

Todo este percurso foi muito trabalhoso, mas não teria sido possível 

realizá-lo sozinha, o meu NE, o PC e o PO foram peças fundamentais ao longo 

do mesmo. O processo de colaboração e partilha com as minhas colegas facilitou 

bastante as tarefas a realizar, criou-se um ambiente de entreajuda e união que 

foi muito benéfico para o sucesso de todas tanto como grupo como 

individualmente. Através da orientação constante do PC e do PO adquiri novas 

competências e ferramentas, que me auxiliaram ao longo do ano e me 

incentivaram a fazer um bom trabalho e a tornar-me numa melhor professora. Se 

mudava alguma coisa no meu desempenho? Claro, mas não me arrependo de 

nada, pois agi conforme o pensamento e intuição que tinha no momento e isso 



é essencial para podermos olhar para trás e sentirmos que crescemos e 

evoluímos.   

Deste modo, a elaboração deste RE representa tudo aquilo que 

experienciei neste último ano, bem como todas as aprendizagens teóricas e 

práticas que retiro do mesmo.  

Relativamente ao meu futuro, embora a conjuntura atual não seja a ideal, 

vou continuar a trabalhar e a investir na minha formação, pois acredito naquilo 

que faço e no meu valor. Estou numa área que realmente gosto e, por esse 

motivo, estou motivada para procurar novas oportunidades relacionadas com o 

ensino, pois sinto que é o que estou destinada a fazer e não vou desistir de 

realizar o meu sonho. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de Observação Inicial 

 

Prof. Observado: ________________________  Ano: ____   Turma: ____     Aula nº: ___ 

   

Observação nº: _____  Unidade Didática: _________________ 

Data: ___/___/___   Hora: ___.___   Local: ___  ____ ª Aula dum total de ____ 

 

Momento Inicial – Objetivo: Observação Aberta 

Apreciação global: 

 

 

 

 

Registos pertinentes: 
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Anexo 2 – Ficha de Observação 1º momento 

 
 

Prof. Observado: ________________________  Ano: ____   Turma: ____     Aula nº: ___ 

   

Observação nº: _____  Unidade Didática: _________________ 

Data: ___/___/___   Hora: ___.___   Local: ___  ____ ª Aula dum total de ____ 

 

1º Momento – Objetivo: Ganhar a confiança e estabelecer o controlo 

Apreciação global: 

 

 

Interacções 

  Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Proximidade Física / Atenção Constante à Prática 

  Clima de Aprendizagem – Consistência / Encorajamento 

  A Disciplina – Prevenção e Remediação 

 

O Professor    

  Postura, Voz, Afetividade 

  Comportamentos – Instrução / Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / Observação / Registos 

 

As Atividades da Aula 

  Situações de Aprendizagem  – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / Agradabilidade / Com o fundamental do 

Conteúdo e da Estrutura Organizativa 

 

Os Alunos    

  Reação às atividades / Participação / Desempenho 

  Comportamentos – Atividade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação 

de Material 

 

 

 
 
 
 
 
 



Anexo 3 – Ficha de Observação 2º momento 

 

Prof. Observado: ________________________  Ano: ____   Turma: ____     Aula nº: ___ 

   

Observação nº: _____  Unidade Didática: _________________ 

Data: ___/___/___   Hora: ___.___   Local: ___  ____ ª Aula dum total de ____ 

 

2º Momento – Objetivo: Rentabilizar maximamente o tempo de aula – Gestão 

Apreciação global: 

 

 

 

Os Alunos    

  Reação às atividades / Participação / Desempenho 

  Comportamentos – Atividade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação 

de Material 

 

 

Rotinas Organizativas 

  Antes da Prática  –  Formação de Grupos / Estabelecimento de Sinais / Autonomização dos Alunos nas Rotinas Organizativas 

  Durante a Prática  –  Episódios de Organização / Transições / Gestão de Espaços e Materiais 

 

O Professor    

  Postura, Voz, Afetividade 

  Comportamentos – Instrução / Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / Observação / Registos 

As Atividades da Aula 

 Situações de Aprendizagem  – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / Agradabilidade / Com o fundamental do 
Conteúdo e da Estrutura Organizativa 
 

Interacções 

  Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Proximidade Física / Atenção Constante à Prática 

  Clima de Aprendizagem  – Consistência / Encorajamento 

  A Disciplina  – Prevenção e Remediação 
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Anexo 4 – Ficha de Observação 3º momento 

 

Prof. Observado: ________________________  Ano: ____   Turma: ____     Aula nº: ___ 

   

Observação nº: _____  Unidade Didática: _________________ 

Data: ___/___/___   Hora: ___.___   Local: ___  ____ ª Aula dum total de ____ 

 

3º Momento – Objetivo: Melhorar a qualidade da informação - Instrução 

Apreciação global: 

 

 

 

O Professor    

  Postura, Voz, Afetividade 

  Comportamentos – Instrução / Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / Observação / Registos 

 

Técnicas de Instrução / Correção 

  Exposição / Demonstração / Questionamento / Alunos como Agentes de Ensino 

  Apresentação da Informação (o que dizer e como dizer) / Feedbacks (como, quando e porquê) 

 

Os Alunos    

  Reação às atividades / Participação / Desempenho 

  Comportamentos – Atividade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação 

de Material 

 

As Actividades da Aula 

 Situações de Aprendizagem  – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / Agradabilidade / Com o fundamental do 
Conteúdo e da Estrutura Organizativa 

 

Interações 

  Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Proximidade Física / Atenção Constante à Prática 

  Clima de Aprendizagem  – Consistência / Encorajamento 

  A Disciplina  – Prevenção e Remediação 

 



Anexo 5 – Questionário de Motivação de Dança 

Questionário acerca da Motivação nas aulas de Educação Física: Dança 

Data: 

Nome do aluno: 

Número do aluno: 

 

Lembra-te que este questionário não é um teste e que o mesmo não será usado para 

qualquer componente da tua avaliação. 

Não existem respostas certas ou erradas para nenhuma das questões. Por favor, 

responde da forma mais honesta que conseguires. Estamos simplesmente interessados 

na tua opinião pessoal. 

 

1) Penso que sou bastante bom/ boa em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

2) Sinto que me deixam contribuir bastante para decidir o que fazer em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

3) Gosto realmente dos colegas que participam comigo em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

4) Tenho bastantes capacidades para a Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

5) Em Educação Física, sou livre para expressar as minhas ideias e opiniões 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

6) Dou-me bem com os meus colegas em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 



  

XXVII 

 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

7) Quando participo em Educação Física por um período de tempo alargado sinto-me bastante 

competente  

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

8) As minhas opiniões e ideias são tidas em consideração nas aulas de Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

9) Basicamente guardo a minha opinião para mim nas aulas de Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

10) Estou satisfeito/a com a minha performance em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

11) Não tenho grande oportunidade de decidir por mim sobre o que faço e a forma como participo em 

Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

12) Não há assim tantos alunos em Educação Física que considere próximos de mim 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

13) O meu desempenho em Educação Física não é bom 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

 

                                            Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  



 

14) Os alunos com quem jogo em Educação Física não parecem gostar lá muito de mim 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro 

 

15) Há outros alunos na aula de Educação Física que são bastante amigáveis comigo 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro 

 

Porque é que eu me empenho em Educação Física (Dança)? 

 

16) ....Porque quero que o meu professor de Educação Física me considere um bom aluno 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

17) ....Porque posso arranjar problemas se não me empenhar 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

18) ....Porque a disciplina de Educação Física é divertida 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

19) ....Porque me sinto mal comigo mesmo/a se não me empenhar 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

20) ....Porque me quero sair bem em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  



  

XXIX 

 

 

21) ....Porque é o que é suposto eu fazer em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

22) ....Porque eu gosto de me empenhar 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

23) ....Porque é importante para mim fazer Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

24) ....Porque serei castigado/a caso não me empenhe 

 Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

25) ....Porque considero a Educação Física uma disciplina agradável 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

26) ....Porque me sinto culpado/a se não o fizer 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

27) ....Porque valorizo os benefícios que a aula de Educação Física me proporciona  

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

28) ....Porque o meu professor diz que eu devo empenhar-me 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 



                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

29) ....Porque retiro satisfação das aulas de Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

30) .... Porque sinto que estou a falhar se não o fizer 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

31) ....Porque Educação Física é uma disciplina bastante interessante 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

32) ....Porque Educação Física me ajuda a aprender e a progredir 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

33) ....Porque me sinto envergonhado/a se não o fizer 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

34) ....Eu não sei bem porque me devo empenhar em Educação Física 

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

35) ....Eu não vejo o porquê de termos Educação Física  

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  



  

XXXI 

 

 

36) ....Eu realmente sinto que perco o meu tempo em Educação Física  

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

 

37) ....Eu não consigo compreender que benefícios retiro da Educação Física  

Por favor, circunda um número 1 2 3 4 5 6 7 

                                                        Nada verdadeiro     Ligeiramente verdadeiro   Bastante verdadeiro  

Obrigada pela colaboração. 

 

 
 

 

 


