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Resumo 

 

O presente documento materializa o percurso de uma estudante-estagiária 

(a autora) em Estágio Profissional, que lhe permitiu criar uma identidade 

profissional própria enquanto futura professora de Educação Física. As 

experiências vivenciadas no contexto escolar, fruto de uma reflexão crítica, 

foram cruciais para o desenvolvimento desta identidade. A estudante 

estagiária voltou ao local onde já tinha sido feliz no papel de aluna, para 

concretizar o seu sonho. A prática pedagógica decorreu num colégio privado, 

situado em Vila Nova de Gaia, num núcleo de estágio composto por três 

elementos: duas raparigas e um rapaz, com caraterísticas e personalidades 

completamente distintas, liderados pelo professor experiente, amigo e 

responsável (designado de professor cooperante), e por uma professora 

orientadora da faculdade. A experiência de estágio revelou-se extremamente 

enriquecedora, tanto do ponto de vista pessoal, como no aprender a ser 

professora. Foi um percurso que correspondeu à realização de um sonho: 

aprender a ensinar, ensinando a aprender. A reflexão cerca da escolha desta 

profissão foi o ponto de partida do documento até ao verdadeiro choque com 

a realidade, o contexto de estágio. A temática da Avaliação para a 

Aprendizagem, tratada de forma aprofundada, potencializou uma nova forma 

de estar e ser professora. O aluno passou a ser o foco central do processo 

de ensino, permitindo-lhe ser construtor ativo e autónomo da sua própria 

aprendizagem. Este documento reflete uma experiência enriquecedora, 

transmitindo o verdadeiro significado e valor de ser professora. A busca do 

crescimento pessoal e profissional foi uma constante, num processo apoiado 

nas relações estabelecidas na prática pedagógica e na escola em geral. 

Aprendi, cresci e evoluí, e consolidei a vontade de me tornar professora de 

Educação Física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM; PROFESSORA. 
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Abstract 

 

This document materializes the path of a preservice service (the author) in school 

placement, which allowed her to create her own professional identity as a future 

Physical Education teacher. The experiences lived in the school context, the 

result of a critical reflection, were crucial for the development of this identity. The 

preservice teacher returned to the place where she had already been happy in 

the role of student, to make her dream come true. The pedagogical practice took 

place in a private school, located in Vila Nova de Gaia, within a group composed 

by three elements: two girls and one boy, with completely different personal 

characteristics and personalities, leaded by an experienced, friend and 

responsible teacher (designated cooperating teacher), and by faculty supervisor. 

The school placement experience has proved extremely rewarding from a 

personal perspective and to my learning process of being a teacher. This journey 

resulted in the achievement of a dream: learning to teach, teaching to learn. The 

choice reflection of this career is the starting point for the real collision with reality, 

which is the practicum context. The Assessment for Learning theme, which was 

deeply studied, enhanced a new way of being person and teacher. The student 

became the central focus of the teaching process, enabling him to be an active 

and autonomous builder of his own learning. This document reflects a rewarding 

experience, conveying the true meaning and value of being a teacher. The pursuit 

of personal and professional growth was a constant, in a process supported by 

the relationships established in the pedagogical practice and in the school in 

general. I learned, grew and evolved, and consolidated the desire to become a 

Physical Education teacher. 
 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; 

ASSESSMENT FOR LEARNING; TEACHER. 
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1. Introdução 

Este relatório surge no âmbito da unidade curricular Estágio Profissional 

(EP), inserida no plano de estudos do 2º ano do 2º Ciclo de Estudos, conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (EEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). Esta unidade curricular visa, sobretudo, alcançar a integração dos 

estudantes estagiários (EE) em contexto escolar, aliada à vivência da realidade 

profissional numa dimensão entrecruzada, entre a ação, a reflexão, a 

investigação e a formação.  

Segundo Cunha et al. (2014), o estágio é considerado a etapa final da 

formação inicial dos EE, sendo crucial a ligação entre a teoria e a prática. Assim, 

o estágio diz respeito ao aprender a ensinar, para que o futuro professor consiga 

aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação e seja capaz de 

arranjar soluções e estratégias para ultrapassar as suas dificuldades (Frontoura, 

2005). Já Santos et al. (2015), afirmam que o estágio é um espaço privilegiado 

através da articulação entre a teoria e a prática, na qual visa o desfecho entre 

três tarefas primordiais, o conhecimento dos alunos, o processo de modificação 

da sua imagem enquanto professor e o desenvolvimento de estratégias em 

conformidade com as problemáticas sentidas e vivenciadas. Para que o EE 

consiga superar estas adversidades, é crucial assumir uma postura crítica e 

reflexiva (Queirós, 2014), proporcionando, assim um ano repleto de 

aprendizagens.  

O EP decorreu num colégio privado em Vila Nova de Gaia, no seio de um 

Núcleo de Estágio (NE), e teve a orientação de um Professor Cooperante (PC) 

e uma Professora Orientadora (PO), materializando, assim, a noção de que a 

prática profissional assenta nas relações entre os membros deste grupo de 

trabalho, desde as suas funções à sua valorização e reconhecimento. De acordo 

com  Alves et al. (2017), o estágio está associado à ideia de comunidade de 

prática, que consiste num conjunto de pessoas que trabalham em conjunto para 

atingir um objetivo comum. As autoras acrescentam que o NE deve trabalhar 

como uma comunidade de prática, orientando os EE a adquirir novos 
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conhecimentos e competências, através de um espaço de reflexão, experiência 

e diálogo.  

A construção da identidade profissional é algo central no ano de estágio, mas 

que passa por múltiplos desafios. Ao longo da formação, os EE acreditam que o 

domínio do conteúdo é a chave para  o ensino (Lima et al., 2014), e quando se 

deparam com a prática no contexto real percebem que isso não é verdade, 

ocorrendo assim o choque com a realidade. Tal como refere Souza (2009), este 

choque pode afetar toda a construção da identidade profissional do EE, devido 

aos imprevistos e problemas que os alunos impõem ao professor. Roldão (2007) 

realça que o professor, tendo em conta estas particularidades, deve questionar-

se permanentemente sobre a singularidade e imprevisibilidade da ação prática. 

Face a estes pressupostos, este relatório concretiza as vivências, as 

dificuldades sentidas, os desafios, as sensações, as estratégias utilizadas e a 

transformação final da vida de uma EE (a autora) no alcance da sua própria 

evolução, tal como elucida o título deste relatório de estágio: “O caminho de uma 

estudante-estagiária na descoberta do valor e significado de ser professora de 

Educação Física”.  

Em virtude deste enquadramento, com o propósito de reforçar os 

acontecimentos mais significativos da caminhada da descoberta de um EE, o 

presente documento encontra-se estruturado em cinco grandes capítulos. O 

primeiro capítulo “A procura da minha identidade de professora”, engloba o 

percurso académico e desportivo, as expetativas iniciais e alguns receios 

aquando da chegada à Escola Cooperante (EC). O segundo capítulo, designado 

“O lugar onde tudo aconteceu”, retrata a EC como fator influenciador de todo o 

processo de ensino, dado que cada instituição possui conhecimentos e 

significados próprios.  Reporta, assim, a caraterização da escola e daqueles que 

nela residem. O terceiro capítulo, intitulado “O caminho da descoberta”, 

enquadra os desafios e imprevistos, bem como as estratégias delineadas e 

alcançadas no decorrer do EP. Este capítulo fundamenta a criação da uma 

identidade profissional própria, tendo em conta as particularidades dos contextos 

reais de ensino. Ainda no terceiro capítulo, existe o desenvolvimento do projeto 

de investigação-ação, intitulado: “Lecionação de uma unidade de ensino de 
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ginástica acrobática sob a égide da Avaliação para a Aprendizagem: estudo 

numa turma do ensino secundário”, que se revelou transformar da minha 

conceção acerca da disciplina e da forma de ser e estar enquanto professora de 

EF. O quarto capítulo incorpora ainda um subcapítulo importante “A partilha e o 

espaço de afetos”, que enumera as atividades desenvolvidas ao longo do ano, 

numa perspetiva reflexiva acerca da minha participação e envolvimento. O quinto 

e último capítulo, “Só com a luz do saber se alcança a vitória”, relata a 

importância da reflexão como constante evolução no EP, bem como numa 

dimensão pessoal.  

Por fim, é apresentada uma reflexão acerca daquilo que foi para mim o EP 

e as principais ilações que retirei deste percurso. O processo de construção da 

minha identidade profissional enquanto professora estagiária de EF é também 

objeto de reflexão. 
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2. Enquadramento Pessoal: A procura da minha identidade de 

professora 

2.1. Quem sou eu e o que espero? 

A resposta à questão quem sou eu?, implicou realizar uma introspeção 

aprofundada acerca de mim. De facto, tal como todas as pessoas, fui-me 

transformando fruto das fragilidades e adversidades que acontecem ao longo da 

vida. Segundo Barros et al. (2012), o percurso de vida, quer seja familiar, 

académico, social ou profissional, influencia a forma de cada indivíduo ser e 

estar, representando o processo de  socialização antecipatória, essencial a 

qualquer profissão. 

 A forma mais fácil de me descrever foi através dos momentos mais 

marcantes da minha vida. Foi através destes instantes que cresci, aprendi, evolui 

e me tornei na mulher que sou hoje. O meu nome é Vera França Carvalho 

Andrade, nasci a 23 de agosto de 1996, em Miragaia (Porto). Nesta data tão 

importante que marcou o início da minha vida, nasceu esta menina, dois minutos 

a seguir à sua irmã. Com um quilo e quinhentos gramas e vinte e sete 

centímetros de altura, juntamente com a sua gémea, eram as meninas dos olhos 

dos seus pais.  Apesar de o meu nome ser Vera, sempre fui chamada e tratada 

por “Verinha”. No dicionário, Vera significa “verdadeira”, “sincera”. 

Pessoalmente, perceciono-me como sendo uma mulher com uma personalidade 

forte, lutadora, organizada e muito humilde. 

Atualmente, ainda sou muito abordada com este tema do nascimento. A 

minha família e educadores que me viram a crescer, por vezes, ainda 

mencionam “quem diria que esta menina fosse dar gente”, uma vez que nasci 

prematura e tive vários problemas à nascença, sendo imediatamente sujeita a 

uma intervenção cirúrgica.   

Nascida e criada em Vila Nova de Gaia, passei toda a minha infância e 

adolescência neste conselho. Logo aos seis meses, entrei num infantário onde 

estive até aos dez anos de idade. Foi aqui que vivenciei maior parte do tempo 

da minha infância, aprendi a escrever as primeiras letras e números, a contar, a 

caminhar, a comer sozinha, a jogar às escondidas e ao polícia e ao ladrão, a ir 

à praia com os amigos da altura e a partilhar tudo com todos. Nesta altura, os 
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meus dias transbordavam de alegria e diversão, não existia momentos menos 

ativos. Logo no 1º Ciclo, no primeiro dia de aulas, tive outro momento 

constrangedor da minha infância. A minha mãe foi deixar a mim e à minha irmã 

à sala de aula e a professora mencionou o seguinte “Mãe esta fica comigo, a 

pequenina vai ali para o lado para a pré-escolar”, até que a minha mãe disse 

elas são gémeas. Aqui, continuava a brincar a tudo aquilo que tinha aprendido 

no infantário, onde depois também comecei a jogar à macaca e às caçadinhas. 

Posteriormente, comecei a gostar de jogar futebol no recreio juntando-me aos 

rapazes. Quem diria que um dia mais tarde iria ser treinadora de futebol! 

O 2º Ciclo foi realizado na EB2/3 Padre António Luís Moreira, uma escola 

que não gostei muito, pois o ambiente não era o melhor. Contudo, aprendi a 

enfrentar algumas dificuldades que foram surgindo devido a ser um pouco 

gozada pela minha altura. No sétimo ano de escolaridade pedi transferência para 

a Escola Secundária dos Carvalhos. Foi nesta escola que tive o primeiro contacto 

com professores estagiários e vivenciei da melhor forma possível as aulas de 

Educação Física (EF), que iam além de os rapazes vão jogar futebol e as 

meninas vão jogar basquetebol ou badminton. Participei em todas as atividades 

e torneios direcionados para o desporto, atingindo sempre o pódio no corta-mato 

escolar. Foi nesta altura que surgiu este sonho, o de ser professora de ginástica, 

estereótipo utilizado para mencionar a disciplina de EF. 

Os anos foram passando e o gosto pelo desporto continuou a crescer, o que 

originou que no ensino secundário ingressasse no curso de Animação e Gestão 

Desportiva no Colégio de Gaia. Foi neste estabelecimento que fomentei o meu 

interesse por esta grande área, fazendo com que quisesse fazer dela um objetivo 

para a vida. Aqui fui valorizada como a segunda melhor nota na Prova de Aptidão 

Tecnológica, especificamente 19 valores. Foi aqui que vivenciei as mais diversas 

modalidades, que lecionei as minhas primeiras aulas, numa fase inicial aos meus 

colegas de turma e depois a uma turma de outro curso. A primeira vez que tive 

que realizar um plano de aula, foi um “bicho de sete cabeças”, pois era uma 

grelha que solicitava vários parâmetros, e inicialmente não conseguia distinguir 

o que colocar em cada um. Posteriormente, comecei a distinguir objetivos de 

situações de aprendizagem e de feedbacks. Fiz também o meu primeiro estudo 
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de investigação e estagiei pela primeira vez. Relativamente ao estudo, aprendi 

a pesquisar artigos num repositório aberto, a selecionar os mais pertinentes ao 

tema e a trabalhar com o endnote e SPSS. Foi no estágio curricular que tive o 

primeiro e verdadeiro contacto com o mundo do trabalho ligado ao desporto, 

crescendo desta forma não só como futura profissional, mas também como 

pessoa mais autónoma, responsável e competente. 

No Colégio de Gaia, não me educaram a ser apenas boa aluna, além de 

conseguir alcançar bons resultados, transmitiram-me fundamentalmente valores 

que levo comigo.  Ainda hoje, me sinto em casa! Sem dúvida que posso afirmar 

que estes foram dos três melhores anos da minha vida enquanto estudante! 

O meu percurso académico não foi pautado pela excelência, mas consegui 

uma boa média de finalização do 12º ano. Terminando esta fase, chegou a altura 

das candidaturas para a faculdade. A minha primeira opção foi a Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), e para grande desilusão e 

tristeza minha, não consegui entrar por uma décima. No entanto, fui colocada na 

segunda opção, na Escola Superior de Educação (ESE) do Instituto Politécnico 

do Porto, não sendo o caminho idealizado, rapidamente percebi que ali também 

poderia lutar para as metas que tinha estabelecido e que com esforço e 

determinação conseguiria atingir os meus objetivos.  

Nesta faculdade acabei por ter uma perspetiva diferente do curso de 

desporto. Verifiquei que na ESE, as unidades curriculares estavam ligadas à 

área do ensino, do treino e do fitness. Todos tivemos a oportunidade de vivenciar 

todas as áreas, optando no terceiro ano da licenciatura por uma de duas, treino 

ou fitness, para realizar o estágio curricular. Eu escolhi o fitness, uma vez que 

era a área que considerava que, atualmente, proporcionava mais saídas 

profissionais. Durante o estágio tive de realizar o relatório para posteriormente 

defender perante um júri constituído por três elementos. O processo correu muito 

bem terminando a iniciação da prática profissional com 17 valores. Nesta 

situação, aprendi a controlar os nervos e a ansiedade perante o público-alvo.  

Sabia que o meu sonho não terminava na licenciatura e que tinha de realizar 

o mestrado, pois caso não o fizesse agora, poderia nunca mais o vir a fazer. 

Neste contexto, surgiu o mestrado em EEFEBS na FADEUP. Para meu agrado, 



12 
 

entrei e agora sim posso afirmar que estou a estudar para tornar o meu sonho 

realidade. Em consequência de ser uma faculdade com boa reputação e com 

exigências elevadas, senti alguma insegurança. Logo nos primeiros dias senti 

que era possível contar com o apoio de toda a comunidade envolvente, quer de 

pessoal não-docente, quer dos diversos professores. Senti que os docentes 

desejavam que alcançássemos sempre o nosso melhor, mesmo quando 

julgávamos não ser capazes, através de esforço, dedicação e exigência.  

Ao longo destes anos, facilmente percebi que a prática desportiva me fazia 

sentir bem. Na verdade, em criança era muito envergonhada e tinha medo de 

errar, pelo que não me aproximei efetivamente de um desporto. Deste modo, aos 

meus oito anos de idade ingressei num grupo de dança amador, onde permaneci 

durante doze anos. Tive também a oportunidade de participar numa peça de 

teatro, que pertencia à sede dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos. Quando 

iniciei, tinha um pouco o pé atrás pois julgava que não ia gostar. Após a primeira 

representação, senti um sentimento de emoção e satisfação. É de salientar que 

estas duas atividades foram muito importantes para a minha formação, pois 

contribuíram para deixar de ser uma rapariga tão retraída e envergonhada, 

permitindo-me libertar energias e pensamentos.  

Na componente profissional, sou neste momento treinadora adjunta de 

futebol no Futebol Clube de Pedroso e professora de natação no ginásio Gaia 

Sport Center. Já estou ligada a este ramo do treino desde o meu segundo ano 

da licenciatura. No verão passado, tive uma experiência bastante enriquecedora, 

a de monitora num Campo de Férias organizado pela Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo. Esta iniciativa teve um cariz social com o intuito de apoiar 

os pais e crianças da nossa freguesia. Tive um menino com Trissomia 21 e esse 

sim, foi o maior desafio! Tive de aprender a lidar com ele e saber gerir todas as 

emoções, pois, por vezes, tinha de assumir uma atitude mais ríspida. Senti-me 

orgulhosa por, em equipa, conseguir que ele entrasse na piscina e perdesse o 

medo da água.  

É de salientar que através de todas estas experiências até agora alcançadas, 

tive o prazer de lidar, trabalhar e ensinar crianças de diversas faixas etárias, 

permitindo uma melhor intervenção na minha prática pedagógica. Estou 
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totalmente disposta a aumentar a minha panóplia de vivências e práticas, 

continuando a crescer e a aprimorar os meus conhecimentos e capacidades. 

Passado este tempo, desde o primeiro dia em que entrei na escola, eis que 

me encontro numa importante etapa desta vida escolar e académica. No 

pensamento de outrora prevalecia a ideia deste futuro longínquo e quiçá 

inalcançável. Os anos foram passando, novas aprendizagens, inúmeros 

professores, diferentes colegas, alguns amigos e a família sempre presente 

permitiram-me chegar onde estou agora.  

Sou aliada da perfeição, o que acaba por ser um aspeto positivo, mas 

também negativo. Acabo por colocar tudo o que tenho naquilo que faço, e por 

vezes quando não corre como esperava, tenho dificuldades em superar isso, o 

que acaba por me portar dificuldades na prática. Segundo Morgan e Hansen 

(2008), as experiências pessoais influenciam o modo como os docentes 

ensinam. É percetível se tiver vivências negativas, estas vão-no afetar 

negativamente. Contudo, os sentimentos dos professores face à disciplina de 

EF, as práticas de ensino atuais e a relação das mesmas devem ser um fator 

preponderante na melhoria da prática pedagógica.  

No fim desta etapa, continuo a ser a mulher educada, honesta, humilde, 

sincera, verdadeira e capaz de ajudar tudo e todos. Sempre fui vista como uma 

menina sensível e pequena, mas na verdade era apenas em altura, pois sempre 

fui persistente e lutadora. Este processo de influências está associado à 

socialização antecipatória, que segundo Gomes et al. (2014),  afeta as 

aprendizagens no decorrer da formação, pois leva ao indivíduo interiorizar 

valores dos grupos que servem de referência ou aos quais deseja pertencer, 

moldando a sua forma de aprender a ser professor.   

Assim sendo, foi de fácil associação que este EP no Colégio de Gaia, foi algo 

que despertou em mim uma tremenda felicidade e sensação de realização 

pessoal, sucedendo o culminar de quatro anos de vivências, estudos, 

conhecimentos e aprendizagens. Todavia, este ano foi uma nova aventura, pelo 

que dei tudo para conseguir alcançar todos os desafios propostos. 
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2.2. A caminho de cumprir o verdadeiro destino 

“(…) o papel do PEF ultrapassa a mera transmissão de conhecimentos, tendo 

de ser educador, orientador e amigo, servindo-se, muitas vezes, da sua 

imagem como modelo para cumprir essa função comprometendo-se social e 

moralmente.” 

(Albuquerque et al., 2014, p. 111) 

 

O estágio está associado a um processo de formação, que segundo Barros 

et al. (2012), consiste num procedimento contínuo e dinâmico, que se modifica 

ao longo do tempo e que forma a identidade do indivíduo, única e singular. Esta 

identidade pessoal influencia totalmente a criação da identidade profissional, 

pois ao conhecermos e percebermos a pessoa, facilmente conseguimos 

compreender a forma como ela age perante diversas situações.  

Segundo Correia (2012), todos os EE iniciam o seu caminho com expetativas 

e convicções, fundadas com base nas suas vivências que, durante a formação, 

se vão alterando, uma vez que são confrontados por um processo de 

socialização e um conjunto de contextos que interferem na forma como estes 

veem esta profissão. No meu caso, as minhas perspetivas alteraram-se no 

sentido da valorização da disciplina de EF, dado que no ano letivo corrente 

(décimo primeiro ano), a média desta disciplina não conta para o acesso ao 

ensino superior. Assim, a minha intervenção carece de mudança, uma vez que 

os alunos se encontram mais desmotivados e desinteressados relativamente às 

aulas de EF. 

Pensar no ano em que faria o meu estágio profissional sempre me causou 

alguma ansiedade, na medida em que não tinha a certeza se seria capaz de 

enfrentar os desafios deste processo. Porém, quando idealizo um objetivo faço 

o possível para o conseguir atingir, através do esforço e trabalho. Segundo 

Gomes et al. (2014), o processo de socialização do professor começa bem antes 

da formação, prolonga-se durante esta e ao longo de todo o percurso 

profissional. Acaba por ser a forma particular de como vemos e interpretamos o 

mundo e a realidade.  

Só a partir do momento em que ordenei as 21 escolas disponíveis, é que 
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comecei a perceber que o estágio estava cada vez mais próximo. Assim, após 

ter conhecimento do local do estágio e do respetivo núcleo, comecei a ter uma 

representação mais nítida de como seria o meu ano, e com o decorrer do tempo 

foi-se tornando cada vez mais percetível. Confesso que o facto de já conhecer o 

local, os docentes e uma das colegas do núcleo de estágio me deixou mais 

serena quanto a esta fase. 

Iniciando o segundo ano do mestrado, tornou-se tudo um pouco confuso, 

pois acabei por ser estudante e professora estagiária ao mesmo tempo. De 

acordo com Santos et al. (2015, p. 194), “a passagem de estudante para 

estudante-estagiário traduz-se no facto de certos fatores não convergirem com 

o esperado, desabando um role de expectativas cimentadas ao longo da 

formação inicial”. Esta situação acaba por ser vantajosa para os professores 

estagiários, assim percebem o verdadeiro significado do papel de professor e 

dão valor no sentido da comunicação entre docente-discentes, o facto de se 

manterem em silêncio para ouvirem a instrução.  

As expetativas quanto ao estágio, em geral, eram elevadas. Antes de iniciar 

o EP, já tinha sido avisada da quantidade de trabalho que enfrentaria na 

instituição de ensino onde idealizava realizar a minha intervenção. Não obstante 

esta conceção, definitivamente não tinha a noção das dificuldades que iria 

enfrentar neste ano especial e único. Entrar na EC foi uma sensação de voltar à 

casa onde fui feliz enquanto aluna. Embora os espaços tivessem sofrido algumas 

alterações, a estrutura era semelhante e os profissionais que tinham sido meus 

professores, eram agora meus colegas de trabalho. Porém, no início deste ano 

ao entrar no mundo da docência desta instituição educativa, consciencializei-me 

do trabalho consistente, organizado e competente dos professores que a 

integravam.  

Por ser tudo tão familiar, não tinha medo nem receio de questionar os 

docentes acerca das minhas dúvidas e dificuldades. A minha confiança, 

participação e relacionamento foram evidentes, pelo que a minha presença na 

EC foi distinta pela positiva. Mantive sempre um clima de entreajuda, cooperação 

e amizade para com todos os professores, funcionários e NE. 

A comunidade educativa que envolve a EC é bastante heterogénea. Uma 
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vez que a população escolar se alonga desde o pré-escolar ao 12º ano. 

Passando por diversos locais de habitação, a diversidade cultural é um facto 

assegurado à partida. Se ao nível dos professores e funcionários, a familiaridade 

está garantida, uma vez que a maioria se mantém desde a minha saída, com os 

pais, a realidade é escura e inesperada. 

Uma das principais preocupações que tinha era conseguir que os alunos 

gostassem de mim, mais particularmente das minhas aulas. Esta foi, sem dúvida, 

a maior inquietação que me moveu, para querer sempre mais e melhor tanto de 

mim como dos meus alunos. Ao ser muito insegura, acabei por ter receio que os 

alunos tivessem uma má impressão minha. Tinha receio de não conseguir 

transmitir as aprendizagens e os conhecimentos de uma forma clara e objetiva. 

Devido a estas preocupações, tive necessidade de me preparar bem para as 

aulas. Assim, li muito, pesquisei e refleti no seio entre o NE com o intuito de 

cumprir o meu objetivo e de marcar a diferença. A minha atitude foi controladora, 

e, ao mesmo tempo, amiga. Relativamente aos receios face aos 

comportamentos das diversas turmas, optei por impor algum respeito aliado à 

amizade.  

Quanto ao núcleo de estágio esperava que este funcionasse bem, pois, uma 

vez que cada um tinha capacidades distintas, podíamo-nos complementar, 

contribuindo para que tudo corresse dentro da normalidade e com sucesso. Os 

professores que acompanharam o meu percurso de forma mais próxima, foram 

o PC e a PO. O que esperava de ambos era que me guiassem e auxiliassem 

neste percurso, pois neste ano de aprendizagens era fundamental ter 

profissionais competentes que me orientassem no meu crescimento pessoal e 

académico.  

Antes de iniciar o estágio profissional achava que a diferença, entre o que 

eu idealizava e a vivência real seria mínima. Todavia, em determinadas 

situações e contextos, surgiu a verdadeira realidade com a qual tive de lidar, e 

saber contornar as adversidades. Contudo, o facto de o PC ter estado muito 

próximo no acompanhamento do processo, concedeu-me oportunidade de tentar 

e errar, proporcionando uma total autonomia em todas as decisões e obrigando 

a refletir sobre todas as opções tomadas. 
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A reflexão assumiu um papel preponderante na minha prática pedagógica, 

pois proporcionou melhorias na minha intervenção. De acordo com Barros et al. 

(2012), a formação é importante, pois promove a reflexão. Isto permite que o 

professor estagiário desenvolva uma análise crítica e construtiva relativamente 

a posturas e tarefas específicas no papel do docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento Institucional: O lugar onde tudo 

aconteceu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3. Enquadramento Institucional: O lugar onde tudo aconteceu 

3.1. O estágio no contexto da formação inicial 

Do ponto de vista pessoal, encarei o estágio profissional como um espaço 

essencial ao meu desenvolvimento e formação enquanto professora. É um 

procedimento que implica a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, na 

procura de atuar em harmonização com a realidade contextual, que tornam este 

espaço muito rico no processo formativo.  

Tal como é referido nas Normas Orientadoras do Estágio Profissional, o 

objetivo do EP é o progresso de “competências pedagógicas, didáticas e 

científicas, associadas a um desempenho profissional em que se destaca a 

capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a 

assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta adequadas na Escola” 

(p. 2)1 De acordo com as mesmas Normas Orientadoras do EP, “a Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) visa a integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão” (p. 3). 

A PES está em harmonização com o “Perfil Geral de Desempenho do 

Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto)”2, que remete 

para uma intervenção em torno das seguintes áreas de desempenho: 

Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

Área 2 – Participação na Escola e relações com a comunidade; 

Área 3 – Desenvolvimento profissional. 

A primeira área corresponde à intervenção pedagógica por parte do EE, na 

qual interessa conhecer os direitos e deveres e as particularidades da instituição 

de ensino. Como cumprimento dos objetivos traçados pelo ensino, é 

fundamental abarcar os princípios da conceção, do planeamento, da realização 

e da avaliação. 

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

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
2 In Regulamento da unidade curricular do EP do MEEFEBS da FADEUP. 
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Já a segunda área visa promover a total integração do EE na comunidade 

escolar e educativa, para que vivencie ao máximo as possibilidades e as 

experiências decorrentes através da ligação entre a escola e o meio na qual está 

inserida. É de salientar que o sucesso educativo não passa apenas pelas 

atividades letivas. 

Por fim, surge a terceira área que diz respeito ao desenvolvimento pessoal 

e profissional do EE. É fundamental rentabilizar ao máximo a vivência no 

contexto real de ensino e na escola, aplicando e aprofundando todas as 

aprendizagens. Além de se focar numa parte de investigação, é crucial aplicar a 

pertinência da reflexão, construindo assim a nossa identidade profissional 

enquanto professores. 

De acordo com Santos et al. (2015), o estágio é um espaço privilegiado 

através da articulação entre a teoria e a prática, que se estrutura em três 

componentes primordiais: (i) o conhecimento dos alunos; (ii) o processo de 

modificação da sua imagem enquanto professor e (iii) o desenvolvimento de 

estratégias em conformidade com as problemáticas sentidas e vivenciadas.  

O estágio permitiu-me integrar de uma forma progressiva e orientada as 

competências de diferentes professores que fui vivenciando ao longo deste 

percurso, originando-me a possibilidade de perceber, optar e ajustar aquelas que 

melhor se adaptam à minha prática educativa. Ao mesmo tempo, os futuros 

docentes devem promover um desempenho crítico e reflexivo, capaz de 

responder aos desafios e exigências desta profissão. 

Segundo Almeida (2009), o estágio é o primeiro contacto do professor, ainda 

estagiário, com a realidade contextualizada. Assim, é neste período que se 

cometem os primeiros erros, que se adquirem as primeiras estratégias e que se 

constrói o primeiro perfil enquanto docente, tal como referem Batista et al. (2014), 

quando abordam a construção das identidades profissionais durante o estágio. 

Ou seja, é na participação ativa no decorrer do estágio que procuramos colocar 

na prática as nossas crenças e tudo aquilo em que acreditamos. Este ano da 

formação é um ano repleto de experiências que permitem adquirir as bases para 

a futura docência. 
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É no EP que a nossa conceção de ensino adquire outras perspetivas e 

conhecimentos através da correção, da racionalização, da sistematização e até 

da complementação (Mesquita & Bento, 2013). É de salientar que nós, enquanto 

professores estagiários, devemos adquirir o máximo de conhecimento, quer a 

nível do conteúdo, como do pedagógico do conteúdo, pois tem de existir uma 

relação concreta entre o conhecimento e a ação. Como referem Grossman et al. 

(2005), o conhecimento pedagógico do conteúdo vai muito além do domínio do 

mesmo, uma vez que deve considerar o aluno, a temática, o contexto e a 

pedagogia. Neste sentido, Mizukami (2004) defende que o conhecimento 

pedagógico do conteúdo resulta da conceção constante do professor em relação 

ao conhecimento da matéria de ensino. De facto, é importante que nós, enquanto 

professores, consigamos tornar a prática mais consciente através da teoria.  

De acordo com Marques (2011), o desenvolvimento profissional do professor 

enquadra-se numa perspetiva interativa entre o professor-pessoa e os contextos 

por si habitados. Este processo apresenta um caráter de especificidade, pois terá 

efeitos em ações profissionais com implicações no desenvolvimento de outras 

pessoas, nomeadamente nas crianças, nos pais e na própria comunidade, em 

que se reflete a ação educativa. 

Segundo Hypólito (2014), é necessário que o EE seja parte integrante do 

seu próprio desenvolvimento e formação, dando-lhe oportunidade de vivenciar e 

experimentar, na prática, aquilo que melhor se ajusta às suas particularidades e 

competências. Assim sendo, o EP acarreta um elevado número de fatores 

imprevisíveis, para os quais é necessário um gosto próprio pela profissão, 

determinação e motivação, para que esta prática seja realmente significativa e 

influente na formação dos estagiários como docentes. 

No EP existe uma panóplia de novas experiências e vivências, sendo 

necessário refletir sobre estas questões no sentido de alcançar estratégias e 

soluções para colmatar as dificuldades evidenciadas. Deste modo, é crucial a 

capacidade de reflexão crítica, que assume um papel decisivo na tomada de 

decisão dos EE.  

De acordo com Almeida (2009), é essencial que o professor reflita sobre 

aquilo que faz e o porquê de o fazer, adquirindo consciência de todos os seus 
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atos e construindo, assim, a sua identidade profissional como única e singular, 

uma vez que cada docente tem as suas caraterísticas e particularidades. Este 

processo de reflexão é diretamente influenciado pelo conhecimento e pelas 

crenças que cada estudante estagiário possui. Porém, muitas das conceções 

constroem-se durante a sua formação, norteando e orientando a forma como 

cada estagiário aprende e ensina.  

A formação de professores é um processo contínuo que não termina com o 

estágio, mas que começa de forma mais intensa neste momento, devendo ser 

constante ao logo da vida e da carreira. Durante a formação é muito importante, 

desenvolver a prática reflexiva, pois segundo Mion (2002), é ao pensar sobre os 

problemas e a refletir sobre os mesmos que permite encontrar soluções. O 

docente tem que ir além das crenças, valores e conceções existentes, deve criar 

a sua própria identidade profissional, associada ao processo de reflexão e 

diálogo constante, permitindo assim um ambiente de apoio entre os professores, 

para que possam partilhar experiências, aprender em conjunto e crescer uns 

com os outros (Larrivee, 2008).  

Tal como referem Batista e Queirós (2015a), a qualidade dos profissionais 

depende muito da formação que tiveram. Em consequência disso, é fundamental 

a inclusão do EP e a sua importância neste contexto. A passagem da vida 

académica para a profissional é relevante, uma vez que é neste processo que 

os EE desenvolvem as suas capacidades, permitindo uma melhor preparação 

para as imprevisibilidades constantes da profissão de docente. Assim, é fácil 

compreender a existência de uma ponte entre a vida académica e o mundo 

profissional, marcada por uma verdadeira (re)construção da identidade 

profissional em função das numerosas influências e ações, que permite aos EE 

formarem-se enquanto professores. 

O contexto real de ensino dificulta a atuação de qualquer futuro professor, 

sendo fundamental os EE possuírem conhecimento da instituição cooperante e 

da comunidade envolvente, na procura de relacionarem, com coerência, a teoria 

e a prática, juntamente com as expetativas iniciais e crenças dos EE. Após a 

entrada na comunidade educativa é fundamental conhecer a cultura caraterística 
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da instituição acolhedora, com o intuito de nos integrarmos da melhor forma e 

aprendermos a ser, realmente, docentes.  

Todo este processo de inclusão e integração é orientado pelo PC, que 

segundo Almeida (2009), assume um papel muito importante devido à sua 

presença constante e partilha de opiniões com o propósito de  ajudar os 

estagiários a construírem a sua própria identidade profissional. Deste modo, se 

houver harmonia entre todos os elementos do NE (incluindo os orientadores), o 

NE pode converter-se numa comunidade de prática, gerando novos 

conhecimentos e competências (Batista & Queirós, 2015a). De acordo com 

Alves et al. (2017), o estágio deve ser realizado em grupo (comunidade de 

prática), com o propósito de os EE: (i) trabalharem em conjunto para o atingir de 

um objetivo comum; (ii) debaterem sobre os problemas que foram confrontando 

no estágio. Todo este processo, se funcionar harmoniosamente, permite assim, 

a criação da identidade profissional de cada EE única e singular. 

Hoje em dia, ser professor de EF vai além das dimensões técnicas e táticas, 

na qual é fundamental ter em atenção as áreas da ética, da afetividade e social 

(Pachane, 2004). Assim, este processo de formação é caraterizado pelo 

pensamento e pela ação, originando a importância da reflexão como forma de 

crescimento pessoal, mas também da aprendizagem dos alunos de acordo com 

as suas particularidades. Atualmente, deparamo-nos com estilos de vida inativos 

e alunos obesos, na qual segundo Webster (2011), é crucial realçar a 

importância da EF para combater esta realidade. Deste modo, os professores 

são os principais agentes de mudança, apelando a preocupação da promoção 

da atividade física. 

 

3.2. A escola como cultura 

“Sabemos que a formação intelectual e cultural se insere atualmente num 

contexto de constante mudança, de alterações curriculares, metodológicas, de 

conceitos e objetivos (…).” 

(Projeto Educativo, 2015-2018, p.10)3 

 
3 Projeto Educativo Triénio 2015 – 2018. Colégio de Gaia: Vila Nova de Gaia (p. 10). 
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A escola surgiu com a Revolução Industrial e com a necessidade de formar 

cidadãos capazes de responder às exigências do novo modelo fabril, 

manifestando assim uma instituição universal e gratuita (Fino, 2001). Segundo 

Carvalho (2006), a realidade das escolas baseia-se num contexto histórico, 

social e cultural que ilustram os valores que orientam a sociedade. De facto, a 

escola tende a retratar uma perspetiva reprodutiva, desconsiderando a 

individualidade de cada pessoa e de cada escola. Basicamente, a escola foi 

criada para satisfazer as necessidades da sociedade em questão e tinha como 

objetivo adaptar-se à própria população. Tal como refere Fino (2001, p. 3), o que 

se verifica é que atualmente a escola não está ligada ao contexto exterior, “(…) 

já nem é capaz de preparar para o presente, quanto mais para um futuro que 

nenhum visionário consegue antecipar”. A realidade é que todos são ensinados 

de forma igual, com vista a reproduzir uma cultura estandardizada que não vai 

ao encontro das caraterísticas e necessidades individuais de cada um. 

 A escola, enquanto instituição, pode ser considerada como um espaço 

multicultural, englobando todas as crianças e jovens, independentemente das 

suas caraterísticas, etnias, raças ou crenças, sendo, assim, um local de 

excelência para uma aprendizagem baseada numa interação da diversidade 

cultural. Assim, segundo Pereira (2004), a escola não é vista apenas como uma 

instituição capaz de abranger diferentes alunos, mas como um local em 

constante adaptação para o desenvolvimento de quem a frequenta. Ainda de 

acordo com este autor, a diversidade cultural é uma realidade que impõe novas 

responsabilidades quer às escolas quer aos docentes. 

De acordo com Carvalho (2006), a escola possui uma cultura organizacional 

que a permite distinguir-se das restantes organizações, e uma cultura própria, 

denominada cultura organizacional da escola onde se inserem as normas, 

valores e crenças, que são partilhados por uma comunidade escolar em 

específico, diferenciando-a das restantes.  

Apesar desta constatação verifica-se também que, atualmente, a crescente 

pressão social origina a necessidade de a escola alcançar toda a população de 

acordo com as suas necessidades e particularidades. Assim, segundo Gelati 
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(2009), a educação e o conhecimento são primordiais na evolução dos alunos, 

tornando a escola numa instituição onde a formação deve ser potencializada.  

Presentemente, o Ministério da Educação (2017)4, de acordo com o “Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Despacho nº 6478/2017 de 26 

de julho)”, afirma que é necessário definir um perfil que todos os estudantes 

possam partilhar, exigindo assim uma flexibilidade devido às desigualdades da 

sociedade. Contudo, não podemos adotar uma fórmula única na prática, mas sim 

favorecer a complementaridade e o enriquecimento mútuo entre os cidadãos. 

Em suma, é fundamental adaptar a instituição aos alunos e desenvolver uma 

escola inclusiva.  

 

3.3. Escola Cooperante: “Um bom filho a casa torna” 

Voltar à casa onde fui realmente feliz enquanto aluna, foi um sonho tornado 

realidade. A forma como fui recebida por toda a comunidade envolvente 

(professores e funcionários da minha altura enquanto estudante) foi bastante 

acolhedora e gratificante, tal como elucida o título, um bom filho a casa torna. 

Contudo, continua a ser muito difícil tratar um ex-professor por “colega”, embora 

apresente um bom relacionamento com todos os docentes quer do grupo de EF 

quer dos outros grupos disciplinares.  

A EC é uma instituição católica, pertencente à diocese do Porto, defendendo 

na sua missão muitos ideais evangelistas. Esta conceção desenvolve-se desde 

1933 até aos dias hoje, fomentando uma escola que apela à inovação, reflexão, 

escuta, comunicação e troca de saberes e experiências entre todos os elementos 

da comunidade educativa. 

Devido à sua localização privilegiada, no centro de Vila Nova de Gaia, e à 

proximidade do metro (estação João de Deus) e da autoestrada, abarca cerca 

de 1500 alunos distribuídos pelos diferentes ciclos de ensino, desde o pré-

escolar ao ensino secundário. Apesar de ser uma instituição privada entre o 

ensino pré-escolar e o terceiro ciclo, abre as suas portas aos alunos mais velhos, 

de forma totalmente gratuita, devido ao financiamento pelo Programa 

 
4 Ministério da Educação. (2017). Despacho nº 6478/2017 de 26 de julho: Perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. Diário da República, 2ª série, nº143. 
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Operacional de Capital Humano (POCH). Desta forma, reúnem-se alunos 

oriundos de diferentes escolas e locais, tendo, inevitavelmente, uma população 

escolar bastante heterogénea.  

Como forma de responder a esta heterogeneidade e considerar a 

individualidade de cada um dos discentes, a cultura escolar assenta em cinco 

valores norteadores: a responsabilidade, a igualdade, a fraternidade, a alegria e 

a lealdade5. O desenvolvimento destas diretrizes é essencial, indo de encontro 

ao tipo de alunos que se pretende formar, jovens capazes de responder pelas 

suas ações e tratar os outros de forma igual, deixando de parte a discriminação 

ou qualquer outra forma de exclusão. 

O ensino secundário, ciclo de estudos onde estava incorporada, apresentava 

uma heterogeneidade ampliada, devido à procura pelos treze cursos com Planos 

Próprios oferecidos6. Assim sendo, e continuando a apelar aos valores já 

mencionados, as metas educativas passam pela formação integral dos alunos e 

constante crescimento académico e profissional. A lecionação, neste ciclo 

específico, consiste no desenvolvimento de capacidades e aprendizagens dos 

conhecimentos veiculados nos programas nacionais. No final do 12º ano, 

ambiciona-se que os alunos estejam dotados de conhecimentos e competências 

que lhes permitam ingressar no ensino superior ou exercer uma profissão.  

É de salientar que o Projeto Educativo da EC promove uma panóplia de 

competências (diálogo, trabalho em equipa, cooperação, responsabilidade, 

exploração, investigação, criatividade, espírito crítico…), que se aproximam das 

exigências da sociedade em geral e dos alunos em particular, integrando-os e 

preparando-os para o mundo profissional.  

Os espaços oferecidos para o cumprimento destas diretrizes são vários, 

procurando ir ao encontro de oferta educativa de cada um dos trezes cursos. 

 
5 Projeto Educativo Triénio 2015 – 2018. Colégio de Gaia: Vila Nova de Gaia (p.7). 

6 Administração e Marketing, Análises Químico-Biológicas, Animação e Gestão Desportiva, 

Comunicação e Multimédia, Contabilidade e Gestão Empresarial, Desenhador de Projetos – 

Arquitetura e Engenharia, Eletrónica e Telecomunicações, Eletrónica Industrial e Automação, 

Informática e Tecnologias Multimédia, Produção e Controlo Industrial, Tecnologias da Saúde, 

Tecnologias e Segurança Alimentar e Tecnologias e Sistemas de Informação. 
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Desde os laboratórios de Física, Química, Biologia, Eletrónica, Informática, 

Multimédia, Marketing, Automação, entre outros, são os espaços desportivos 

que importa contextualizar. Assim, em termos desportivos, são várias as 

instalações disponíveis. A nível interno possui dois pavilhões gimnodesportivos, 

piscina aquecida, sala de treino cardiovascular. A estes pavilhões, reúnem-se, 

exteriormente, um campo de futebol sintético, um campo multidesportivo exterior 

com balizas de andebol/futebol, as tabelas de basquetebol e uma rede de 

voleibol. Também externamente, existe uma caixa de areia com pista para 

corrida preparatória e uma zona de lançamentos para a modalidade de atletismo. 

Os equipamentos desportivos são suficientes e vêm satisfazer as necessidades 

das aulas de EF, faltando apenas um pavilhão de ginástica que serviria de apoio 

ao curso com Planos Próprios de Animação e Gestão Desportiva, associando-

se aos restantes se necessário. Este é um projeto em desenvolvimento, mas que 

tomará o seu tempo a ser implementado e a avançar para a construção 

propriamente dita.  

São vários os docentes e funcionários que tornam esta missão possível. Das 

inúmeras áreas e passando pelos diversos ciclos, trabalham diariamente para 

proporcionar aos alunos um ensino diferenciado e inovador, que vá ao encontro 

das suas necessidades e interesses. De facto, a EC tenta aproximar-se da 

escola inclusiva que pretendemos desenvolver, possuindo diversos gabinetes, 

como é o caso do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), Gabinete de 

Inserção Ativa (GIVA), Gabinete de Acompanhamento Pedagógico e Orientação 

(GAPO), Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, Serviços 

Especializados (SEAE) de Apoio Educativo e o Núcleo de Apoio à 

Aprendizagem, Inovação e Mediação Educativa (NAAIME), apoiando a 

comunidade educativa ao longo da vida escolar.  

A iminência final é, e sempre será, a formação integral do aluno e a sua 

completa formação, indo ao encontro das diretrizes procedidas pelo seu próprio 

lema “Só com a luz do saber se alcança a vitória”7. Para isto, tenta-se incentivar 

 
7 Projeto Educativo Triénio 2015 – 2018. Colégio de Gaia: Vila Nova de Gaia. 
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a participação ativa e constante dos pais e encarregados de educação neste 

processo, assumindo um papel crucial na aprendizagem dos seus educandos.  

É fundamental que se consiga garantir uma escola inclusiva, que promova a 

igualdade e não a discriminação. A diversidade e inovação devem responder à 

heterogeneidade dos alunos e assim promover maior articulação entre os 

diferentes ciclos de ensino, assumindo uma gestão integrada e articulada e um 

ensino mais coerente.  

Neste caso, o objetivo passa, não por incutir e desenvolver valores 

humanísticos, mas sim por aperfeiçoá-los, indo ao encontro das metas 

educativas previamente estabelecidas. Estas apelam à formação de alunos 

responsáveis, respeitadores do outro, fraternos, alegres e legais. 

 

3.4. Grupo de Educação Física: A família potenciadora da aprendizagem 

O grupo de EF é um dos trezes departamentos curriculares da EC, o qual é 

constituído por sete professores distribuídos pelos diferentes ciclos de ensino. 

Seis encontram-se diretamente ligados ao curso com Planos Próprios de 

Animação e Gestão Desportiva, proporcionando um maior contributo na 

lecionação das diferentes disciplinas e conteúdos específicos. 

Este grupo caraterizava-se pela heterogeneidade. Cada professor tinha as 

suas crenças, ideologias, conceções e métodos de trabalho. Consegui verificar 

que numa das turmas era possível adotar umas estratégias e em outras já não. 

Assim, os docentes tinham que adaptar as suas práticas de acordo com os 

alunos e o contexto.  

O corpo docente que compõe o grupo de EF tem um papel ativo ao longo de 

todo o ano letivo. Tem o cuidado de realizar reuniões, regularmente, com o intuito 

de perceber se os profissionais estão a cumprir o planeamento, debater algumas 

problemáticas existentes e arranjar soluções e estratégias para colmatar essas 

situações. Mencione-se a título de desta problemática, os apontamentos 

efetuados numa reunião do grupo disciplinar:  

“Problemática: Alunos com atestado médico e que não realizam 

as aulas de EF. 
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Solução: Incorporar os alunos nas diferentes atividades, desde 

árbitros, treinadores, responsáveis pela montagem e 

desmontagem dos materiais.” (Reunião do grupo de EF, 10 de 

outubro). 

 

É nestes momentos que nós, EE, também assumimos um posição de 

partilha, debate e reflexão com os professores experientes. 

De acordo com Conceição e Sousa (2012), a cooperação profissional deve 

ser uma competência privilegiada, atualmente, na profissão de professor. É 

através deste valor que se partilham recursos, ideias e práticas. É fundamental 

ter espírito de equipa e ajudar-se mutuamente nas situações mais complexas 

que possam surgir. Assim, a docência acaba por ter um papel relevante na 

formação pessoal dos próprios profissionais e ao mesmo tempo dos discentes.  

Devido ao facto de a EC proporcionar poucas modalidades (andebol e 

xadrez) no âmbito do Desporto Escolar (DE), o grupo de EF teve o principal 

cuidado de dinamizar atividades e experiências desportivas para os alunos, 

através de torneios, visitas de estudo e encontros de multiatividades desportivas 

entre diversas escolas. Posso afirmar que participei em todos os momentos, e 

que cada um trouxe uma nova aprendizagem, como a união, a partilha, a 

descoberta, o desafio, entre outros. É de salientar que cada professor defende a 

nossa área e valoriza-a dentro da instituição de ensino.  

O corpo docente desenvolveu inúmeras atividades pedagógicas (torneios, 

visitas de estudo, palestras), o que proporcionou ambientes de aprendizagem e 

partilha positivos, que envolveram ativamente os alunos, atribuindo-lhes alguma 

responsabilidade e autonomia.  

Sempre tive o apoio de todos os docentes da área de EF, senti que estavam 

sempre disponíveis e abertos a diálogo com o intuito de me auxiliarem a melhorar 

a minha prática pedagógica. Julgo que este apoio, partilha e ajuda fortaleceu e 

criou um clima saudável. O facto de observar e refletir sobre alguns métodos de 

trabalho ajudaram-me a evoluir.  

Outro dado a destacar é a observação das aulas de professores experientes, 

em que facilmente verifiquei que é muito importante para os estudantes 
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estagiários, pois conseguimos ter bons exemplos no que diz respeito a boas 

práticas. Segundo Marcelo (2010), quando se fala de um professor experiente, 

tal não está ligado aos anos de prática docente, mas sobretudo a uma pessoa 

com um elevado nível de conhecimento e destreza, alcançado através de uma 

dedicação especial e constante ao longo da carreira. Esta competência 

profissional é conseguida através dos processos de reflexão sobre a conduta 

prestada nas aulas, permitindo uma melhoria relativamente ao pensamento e 

atuação.  

É através do contacto com as pessoas que aprendemos e crescemos 

enquanto profissionais e que conseguimos guardar muitas experiências e 

arranjar soluções para lidar com o verdadeiro contexto do pavilhão. Como 

referem Batista e Queirós (2015a), é no contacto diário na escola que 

conseguimos integrar a verdadeira comunidade educativa através do 

relacionamento com os alunos, docentes, funcionários, pais e todos os 

elementos que dela fazem parte. 

 

3.5. Núcleo de Estágio: A família da sala das taças 

O NE que integrei revelou ser muito polivalente, uma vez que todos os EE 

concluíram a licenciatura em faculdades distintas. A Catarina veio da FADEUP 

e o Alexandre proveniente do Brasil e formado na Faculdade do Centro 

Universitário Metodista. Contudo, existiam dois núcleos diferentes, FADEUP e 

Instituto Universitário da Maia, que trabalharam para o mesmo objetivo, 

tornando-se assim numa família que passou os dias a trabalhar e a cooperar no 

refúgio da “sala das taças”. 

Ao integrar o NE senti que foi uma verdadeira mudança e, ao mesmo tempo, 

um verdadeiro desafio. Ao longo da minha vida sempre fui capaz de ouvir e 

aceitar diferentes formas de pensar. Contudo, o maior desafio incidiu nas 

diferentes formas de trabalhar dos restantes elementos, uma vez que sempre fui 

muito organizada e perfecionista.  

Embora conhecesse um dos elementos do NE (Catarina), pois tinha 

estudado com ela no ensino secundário, fiquei um pouco receosa quanto às suas 

atitudes, pois aquilo que, no passado, tinha vivenciado com ela não tinha sido, 
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de todo, agradável. Apesar disso, esperava que a entrada na faculdade a tivesse 

modificado um pouco e a tivesse tornado numa pessoa mais calma, cooperativa 

e amiga do seu amigo. Quanto ao rapaz, o Alexandre, não o conhecia, apenas 

o vi na primeira reunião do grupo de EF, mas desde o início que tive uma boa 

impressão dele. Numa fase inicial, o ambiente entre os EE na sala das taças era 

um pouco distante devido às diferentes formas de pensar, agir e trabalhar, 

acabando por tudo se tornar num confronto e choque de ideias. Contudo, esta 

heterogeneidade acabou por tornar o ano de EP, num ano rico de experiências, 

pois todos aprendemos a aceitar e a respeitar opiniões distintas e a trabalhar em 

equipa. 

Segundo Cardoso et al. (2014), as interações estabelecidas entre os 

diferentes elementos do NE originam transformações pessoais e profissionais. 

No entanto, é através deste meio envolvente que desenvolvemos e contruímos 

a nossa identidade profissional de futuros professores. A partilha de vivências (o 

que abordar, de que forma, que exercícios…) entre os EE orientou a minha 

prática pedagógica enquanto professora. Foi nestas circunstâncias que percebi 

que o NE tem um papel crucial no primeiro confronto com a realidade.  

Acima de tudo criamos uma amizade e foi através da união que 

ultrapassamos as dificuldades e conseguimos responder aos desafios de forma 

positiva. Face às diferentes personalidades, o NE completava-se. A Catarina, 

era ‘mandona’ e tinha mau feitio, o Zé esquecia-se e perdia tudo, o Pedro 

animava todos e o ambiente e o Alexandre mostrou-nos que desistir não é 

solução. Já eu, apaziguava os momentos de stress e discussão. Todos foram 

importantes no alcance desta meta final, pois percebemos que sem trabalho de 

equipa, respeito e cooperação tudo é mais difícil de alcançar.  

Durante as reuniões semanais com o PC, frequentemente debatíamos em 

NE acerca das nossas aulas com o apoio das conclusões e ilações retiradas 

através do processo de observação no decorrer das mesmas. Observei que nem 

todos os colegas estagiários aceitaram bem as críticas feitas sobre as suas 

práticas. De acordo com Martins (2011), as críticas feitas pelos colegas 

estagiários devem ser objetivas com vista a permitir ao professor alcançar os 

verdadeiros resultados desse processo, auxiliando-o na orientação a impôr na 
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sua ação. Assim, a observação é uma estratégia utilizada com o intuito de 

modificar o comportamento e a atitude do docente em formação.  

Embora o PC reconheça a importância do trabalho colaborativo e 

cooperativo, esta prática e partilha foi pouco frequente, principalmente entre 

alguns colegas de estágio. Isto verificou-se em algumas situações, que não 

foram capazes de aceitar as críticas no sentido de melhoria das suas práticas 

regulares no processo de ensino-aprendizagem. 

A partilha de ideias, o questionamento, a discussão, a observação e a 

reflexão foi crucial, pois permitiu adotar diferentes estratégias e métodos de 

trabalho adequados a cada momento. Neste âmbito, Mesquita et al. (2012) 

salientam que a aprendizagem dentro do NE e juntamente com o apoio dos PC 

e PO é muito benéfica, pois todos são favorecidos, principalmente os docentes 

em formação que enriquecem duma aprendizagem sustentada porque 

aprenderam a ensinar, a partilhar, a ouvir, a interagir e a refletir.  

É de salientar que os professores estagiários levam novas perspetivas e 

dinâmicas para as escolas, marcando de forma diferente o grupo de EF e os 

alunos. Tal como refere Reina (2015), os EE dizem respeito a um fator de 

mudança e renovação, pois contribuem muito na colaboração e organização das 

diferentes atividades pedagógicas. 

 

3.6. Professora Orientadora: O verdadeiro rumo nos tempos difíceis 

“Sob o ponto de vista da formação inicial, o supervisor é, então, o orientador 

pedagógico, o educador a quem compete ajudar o futuro professor a 

desenvolver-se e a aprender como adulto e profissional que é.” 

(Mesquita et al., 2012, p. 65). 

 

De acordo com Neves (2007), o orientador é um docente experiente, que 

tem como função ajudar o professor em formação a aprender e a desenvolver a 

sua própria identidade profissional para, posteriormente, influenciar a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos seus alunos. Assim, a evolução do 

professor estagiário depende da qualidade da supervisão, sendo sujeito a 

feedbacks permanentemente e seja alvo de processos de autorreflexão.  
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A minha prática pedagógica foi sujeita a uma supervisão muito orientada com 

o intuito de melhorar a minha intervenção. Desde o início que os conhecimentos 

teóricos e pedagógicos foram sendo consolidados, permitindo-me, 

gradualmente, assumir uma atitude reflexiva e crítica relativamente às práticas. 

Todo este processo foi muito vantajoso para o desenvolvimento da minha 

identidade profissional e pessoal, também me ajudando, igualmente, a crescer 

enquanto cidadã.  

O EP, segundo Neves (2007), está direcionado para uma relação entre a 

supervisão, o desenvolvimento e a própria aprendizagem. Assim, o professor é 

uma pessoa em constante desenvolvimento através das experiências e aprende 

ao aprender a ensinar. Tudo isto se torna num ciclo de melhoria, através das 

reflexões contantes acerca da prática pedagógica, conseguindo, assim, adaptar 

o contexto à realidade.  

O PO em conciliação com o PC, são os pontos fulcrais para que a prática 

pedagógica seja rica e repleta de aprendizagens. Para isto, nós, EE, também 

temos de assumir uma postura ativa, dinâmica e responsável. Segundo Neves 

(2007), embora os docentes apresentem campos de atuação diferentes, têm um 

propósito comum e bem definido para os professores estagiários que consiste 

na transformação da teoria para a prática e a passagem de aluno a professor. É 

essencial, que o EE consiga atribuir significado à sua intervenção prática, para 

que não seja meramente uma prática vazia de sentido, sem valores e 

aprendizagens (Mesquita et al., 2012). Para se atingir este sentido é fundamental 

assumir uma postura crítica e o processo de autorreflexão sobre a prática. 

Embora a PO esteja mais distante, pois apenas visita o local de estágio uma 

vez por período escolar, sempre pude contar com o apoio da mesma. É 

fundamental que esta profissional tenha a capacidade de associar “as funções 

de avaliação (manter a distância) e apoio (proximidade)” (Reimberg & Neira, 

2016, p. 35). Saliento que vivenciei isto durante o meu EP, pois ocorreram 

inúmeras situações pessoais que me deitaram abaixo e a minha orientadora 

apoiou-me sempre. 
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3.7. Professor Cooperante: Da perspetiva à realidade… o contributo… 

a partilha… a reflexão 

O facto de já conhecer o PC tranquilizou-me muito numa fase inicial, pois 

ajudou-me a controlar os momentos de ansiedade e nervosismo. Ele conseguiu 

suavizar a minha entrada no papel de professora, sendo um grande facilitador 

deste processo. 

O PC tem um papel preponderante na prática pedagógica dos EE, pois é 

responsável pelo acompanhamento, orientação e supervisão de todas as 

atividades que o professor estagiário pratica. Segundo Rodrigues (2015), a 

prática profissional é o reflexo de como os docentes veem o mundo, é a parte 

exterior e a operacionalização daquilo que acreditam na vida. Ou seja, tudo 

aquilo que eles ensinam, transmitem e partilham com os professores estagiários 

é a forma de como eles vêm as coisas. Deste modo, cada EE tem que encontrar 

o seu caminho profissional para, posteriormente, construir a sua própria 

identidade profissional. De acordo com Rodrigues (2015), a forma de ensinar do 

professor tem a ver com a sua postura e com o significado que confere ao que 

ensina. Com isto, o PC é um apoio fundamental na construção desta etapa.  

Desde o início do estágio que o PC demonstrou muita disponibilidade para 

nos ajudar e ao mesmo tempo muita exigência, pois tencionava que fossemos 

sempre melhores. O facto de ter estado muito próximo no acompanhamento do 

processo, deu-me oportunidade de tentar e errar, proporcionando uma total 

autonomia em todas as decisões e obrigando a refletir sobre todas as opções 

tomadas. Em suma, aprendi a encarar as pequenas falhas como fonte de 

aprendizagem.  

Tive sempre a capacidade de ouvir as opiniões, as críticas e os conselhos 

valiosos que este profissional transmitia, pois este sempre foi a favor de “é 

preciso errar, para aprender”. Esta postura crítica aliada à sua postura exemplar 

levou-me a querer sempre mais e melhor, na qual sei que pus tudo aquilo que 

tinha e sabia naquilo que fazia.  

As reuniões de NE com o PC eram feitas, semanalmente, com o intuito de 

nos proporcionar um maior acompanhamento e apoio. Estas sessões consistiam 

no debate das aulas observadas, das reflexões das próprias aulas e das 
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atividades a desenvolver. Todo este processo demonstra toda a sua 

competência, profissionalismo e exigência, pois proporcionou-nos sempre uma 

autorreflexão, bem como uma atitude crítica perante o estágio, num sentimento 

de pertença a um grupo, no incentivo de trabalho em equipa e planearmos em 

conjunto. Sempre ajudei todos os elementos do NE desde a partilha de 

documentos à partilha de vivências e experiências. 

Devemos atribuir muito valor ao PC, pois é ele que nos guia nesta grande 

etapa designada EP. “A importância dos professores cooperantes na formação 

prática dos professores é de tal forma determinante que são poucos, senão 

nenhuns, os professores que não recordam o seu professor cooperante aquando 

da realização do estágio (…) Este elemento é um modelo e ao mesmo tempo 

uma referência profissional e afetiva inesquecível e insubstituível” (Neves, 2007, 

p. 92). Deste modo, em aluna sempre tive grande admiração pelo PC. Agora, 

posso afirmar que de professor-aluna passamos a colegas e sei que levo um 

grande exemplo de professor, profissional, amigo e cidadão para a vida. 

Tal como já referi anteriormente, durante o meu EP, vivenciei inúmeras 

situações que me deitaram abaixo e não me permitiram estar tão presente e 

disponível para a prática como tinha estipulado. Contudo, toda a atenção, 

acompanhamento e grande personalidade do PC, confortaram-me nos 

momentos mais difíceis e ajudaram-me a erguer a cabeça quando estava triste, 

pois a sua boa disposição contagia tudo e todos. 

 

3.8. As turmas: A família que me ajudou a evoluir e a crescer 

Quanto às turmas, a distribuição das mesmas foi um pouco aleatória. Eu 

fiquei responsável por três turmas totalmente distintas para cumprir com a carga 

semanal letiva. Inicialmente uma ia ser a minha residente e as outras duas iam 

ser partilhadas ao longo do ano letivo. Contudo, devido aos projetos de 

investigação-ação esta divisão manteve-se.  

Posso afirmar que todas, sem exceção, me trouxeram algo de novo e 

gratificante. Tive de ser capaz de adaptar a minha prática pedagógica aos 

contextos e alunos diferentes. Também usufrui de formas de agir diferentes 

perante as três turmas, pois não era possível ter a mesma postura nas três. 
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De forma a analisar as caraterísticas particulares e alguns dados importantes 

para a organização e gestão do planeamento anual e das posteriores unidades 

didáticas, distribuí fichas de identificação, na primeira aula do primeiro período. 

Após reunir toda a informação, fiz uma observação detalhada dos resultados 

obtidos. 

 

3.8.1. 11º ano A: O desafio da mudança 

Tal como elucida o título, ‘o desafio da mudança’, a minha postura e atitude 

enquanto professora foi de constante oscilação. Apesar do bom relacionamento 

que estabeleci com os alunos, nem sempre foi fácil trabalhar com eles. Não podia 

apresentar uma postura nem muito ríspida nem demasiado benevolente. Teve 

de ser “meio-termo”, pois não queria transpor a ponte que separa o professor do 

aluno, pelo que tive necessidade de impor e conseguir o respeito de todos os 

alunos. 

Inicialmente, a turma residente que me foi destinada era do 11º ano, do 

Curso com Planos Próprios de Contabilidade e Gestão Empresarial. A maior 

parte dos alunos quando entraram para o décimo ano, provinham de instituições 

externas, de vários concelhos como Vila Nova de Gaia, Porto, Santa Maria da 

Feira, Matosinhos e Valongo, havendo uma grande heterogeneidade e 

diversidade dos alunos.  

Esta turma era constituída por 27 alunos no total, 14 rapazes e 13 raparigas, 

com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, sendo uma aluna já 

repetente. As fichas de caraterização individual tinham como propósito obter o 

maior conhecimento dos dados pessoais, académicos, de saúde e desportivos.  

As questões da saúde são um dos capítulos mais importantes da 

caraterização dos alunos, uma vez que engloba aspetos a ter em conta na 

prática desportiva e preocupações centrais da intervenção, prevenindo 

comportamentos de risco que possam pôr em causa o bem-estar dos estudantes 

(gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Problemas de saúde 

 

Ao analisar os dados, houve um aluno que me causou maior preocupação, 

devido ao facto de ter assinalado problemas cardíacos. Para desvendar o 

diagnóstico médico deste aluno decidi falar com ele e perguntar-lhe, em primeiro 

lugar, qual a situação atual. Ele respondeu que ainda não tinham detetado ao 

certo qual o problema no coração, podendo, a qualquer momento se sentir mal 

e ter que ser transportado de imediato para o hospital. Porém, foi importante 

envolvê-lo nas aulas de EF com o intuito de se sentir útil e ativo. 

É preciso ter em conta também alguns alunos que apresentavam problemas 

oftalmológicos, para os quais o uso dos óculos era uma condição indispensável 

à prática desportiva e à vida diária, não devendo ser descurado. Apenas havia 

um aluno que apresentava problemas auditivos. Por outro lado, duas alunas 

referiram ter asma. Por último, havia uma que apresenta escoliose, a qual não 

se encontrava num estado agravado, porém andava a ser controlada e vigiada 

por um especialista. Quanto às alergias, existiram oito alunos que as 

apresentavam, tais como ao pó, pólen, gatos e ácaros.  

Relativamente à diversidade de lesões (entorses, roturas, fraturas) 

evidenciadas, alguns alunos não foram diretos, não evidenciando onde ocorreu 

a lesão. Apesar do grande número de ocorrências, nenhum aluno assinalou 

limitações à prática desportiva, mostrando que foram lesões passadas e 

resolvidas. Exceto os casos de três alunos que não podiam realizar as aulas de 

EF com devida apresentação de atestado médico. Um deles devido ao problema 

de saúde já mencionado anteriormente (problemas cardíacos), outra em 

10

12

8

1 1

Problemas de saúde

Visão Audição Asma Alergias Cardíacos Escoliose



40 
 

consequência duma cirurgia ao peito e, por último, outra por ter cortado o tendão 

de Aquiles num acidente. 

No que concerne à prática desportiva verifiquei que a maioria da turma 

praticava um desporto, especificamente 17 alunos (gráfico 2). Foi importante 

relacionar a vida desportiva atual e anterior dos estudantes, analisando as suas 

ocupações extracurriculares. Desta forma, concluí que o futebol foi, claramente 

a modalidade mais praticada (gráfico 3). Neste gráfico não constam todos os 

alunos, uma vez que havia dez que não praticavam qualquer atividade física 

extracurricular, sendo uma realidade a alterar. 
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estando associada à necessidade básica de sobrevivência e desporto 

fundamental para o desenvolvimento e crescimento das crianças e jovens. 

Por fim, além do desporto, existem outras atividades extracurriculares que 

devem ser enumeradas, pois contribuíram, de igual forma, para a formação 

global e multidisciplinar dos alunos em todos os domínios. É de salientar que 

apenas dois alunos frequentavam a música. 

Através da análise destes gráficos percebi que existiam diferentes vivências 

e fatores que influenciavam a predisposição dos alunos para a prática desportiva. 

Quanto à tendência para a prática, facilmente concebi que esta turma não tinha 

motivação para as aulas de EF, pela qual demonstrava desinteresse pela 

disciplina. Em diálogo com os alunos, um dos principais fatores para esta 

desmotivação deveu-se ao facto de a disciplina não ter valor no cálculo da média 

final de ingresso ao ensino superior. Por consequência, o foco da minha 

intervenção passou por gerar aulas diferentes, dinâmicas e interessantes com o 

intuito de melhorar a predisposição dos alunos para aprender. 

No que diz respeito à performance, a turma apresentava uns bons níveis de 

desempenho motor. A aptidão física também apresentava bons níveis, pelo que 

os níveis elementar e introdutório pareceram-me ser os mais adequados em 

termos do perfil global da turma.  

Por fim, esta turma revelava ausência de rotinas, métodos de trabalho, 

objetivos e exigência com eles próprios. Os alunos tendiam a brincar demasiado, 

pelo que, ao longo do ano, nem sempre a aprendizagem assumiu os contornos 

desejados. Contudo, no geral, os alunos eram bem-comportados e 

respeitadores, embora tenha registado alguns casos de indisciplina. Por vezes, 

tive de elevar a voz, parar de falar para os alunos prestarem atenção.  

 

3.8.2. 11º ano B: O impulsor da minha viagem 

Inicialmente, esta turma seria uma das partilhadas. Após ter decidido o meu 

projeto de investigação-ação, e em diálogo com o PC, optamos por aplicar a 

mesma metodologia a esta turma devido à predisposição que os alunos 

apresentavam para aprender. Esta decisão originou que as turmas se 

mantivessem ao longo do ano letivo. Esta turma destinada era do 11º ano, do 
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Curso com Planos Próprios de Desenhador de Projetos – Arquitetura e 

Engenharia. O título, o impulsor da minha viagem, surgiu pela vontade, 

participação e colaboração dos alunos no alcance do objetivo final do meu 

projeto de investigação-ação, pois, sem eles não era possível concretizar o 

sonho de ser professora. 

Esta turma era constituída por 22 alunos no total, 8 rapazes e 14 raparigas, 

com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, sendo quatro alunos já 

repetentes em diferentes anos de escolaridade.  

Relativamente às questões da saúde (gráfico 4), ao analisar os dados, houve 

uma aluna que me causou maior preocupação, devido ao facto de ter assinalado 

epilepsia. Para desvendar o diagnóstico médico desta aluna decidi falar com ela 

e perguntar-lhe, em primeiro lugar qual a situação atual. Ela mencionou que não 

era um estado avançado, mas que estava a ser vigiada por um especialista da 

área. Porém, podia realizar as aulas de EF, mas não deixou de merecer uma 

atenção especial da minha parte, evitando situações inesperadas. 

É preciso ter em conta também alguns alunos que apresentavam problemas 

oftalmológicos, para os quais o uso dos óculos foi uma condição indispensável 

à prática desportiva e à vida diária. Apenas existia uma aluna que apresentava 

problemas visuais, de fala e de escrita. Por outro lado, uma estudante evidenciou 

ter asma. Por último, existia um que possuía daltonismo. Quanto às alergias, 

existiram seis alunos que apresentavam, tais como ao pó, pólen e ácaros. 

Gráfico 4 - Problemas de saúde 
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Face ao histórico de lesões reportadas, constatei que nenhuma era atual, 

pelo que não afetou o processo de planeamento e conceção.  

No que concerne à prática desportiva verifiquei que existe uma igualdade de 

número de alunos que praticam e não praticam um desporto, especificamente 

11 (gráfico 5). É importante relacionar a vida desportiva atual e anterior dos 

estudantes, analisando as suas ocupações extracurriculares. Desta forma, 

concluí que, atualmente, o ginásio era, claramente a área mais praticada (gráfico 

6). De referir, que neste gráfico não constam todos os alunos, uma vez que 

existiam onze que não praticavam qualquer tipo de atividade. 
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No que diz respeito à prática anterior, a variedade de opções foi imensa para 

o número de alunos. É de destacar a natação como a modalidade mais praticada. 

Por fim, além do desporto, existiam outras atividades extracurriculares, apenas 

uma aluna frequentava o escutismo. 

Através da análise destes gráficos percebi que existiam diferentes vivências 

e fatores que influenciaram a predisposição dos alunos para a prática desportiva. 

Quanto à tendência para a prática, julgava que teriam pouca motivação para as 

aulas de EF, visto que poucos praticavam alguma modalidade. Contudo, esta 

turma demonstrou muito interesse pela disciplina, mesmo não sendo 

contabilizada na média final de acesso ao ensino superior.  

No que diz respeito à performance, a turma apresentava um desempenho 

motor razoável e uma predisposição muito positiva para aprender. Todavia, 

existiam alguns alunos com dificuldades aos níveis da coordenação e motora 

das habilidades, pelo que o nível elementar pareceu-me ser o mais adequado 

em termos do perfil global da turma.  

De acordo com as necessidades e expetativas dos alunos, senti que fui uma 

professora amiga, pelo que a aproximação entre professora-alunos se deu de 

forma gradual. Ao longo do ano consegui impor e manter o respeito de todos. 

Por fim, esta turma revelava presença de rotinas, métodos de trabalho, 

objetivos e exigência com eles próprios. Foi possível apresentar novas 

dinâmicas nas aulas, pois estavam sempre abertos e prontos à inovação, 

cooperando sempre uns com os outros. No geral, os discentes eram bem-

comportados e respeitadores, não tendo sido registados casos de indisciplina. 

 

3.8.3. 10º ano: “It’s the power of women’s” 

Esta turma foi uma realidade diferente das outras turmas, pois nesta eram 

quase todos desconhecidos aos olhos uns dos outros. Trabalhar com alunos 

para os quais a legitimidade da nossa disciplina já conta para a média foi sim um 

grande desafio!  

O título “It’s the power of women’s” surge do verdadeiro desafio de trabalhar 

e ensinar uma turma quase exclusivamente constituída por meninas. Nesta 

turma, tinha receio que as alunas não apresentassem uma predisposição 
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positiva para aprender e que não gostassem das aulas de EF. Contudo, esta 

experiência foi bastante enriquecedora, pois consegui captar o interesse e 

determinação das alunas. 

A meio do primeiro período surgiram as reuniões intercalares deste ano de 

escolaridade em questão. O PC propôs que preparasse uma apresentação dos 

alunos para os restantes professores desta turma, tendo em conta os dados 

provenientes das fichas de caraterização individual. A apresentação foi feita na 

reunião de conselho de turma e o sentimento de ansiedade tomou conta de mim, 

tal como espelha o excerto do diário de bordo: 

“A minha atuação situava-se no início da mesma, após a diretora 

de turma dar abertura à mesma, na qual estava responsável pela 

apresentação da turma, através dos dados recolhidos das fichas 

de identificação dos alunos. Confesso que inicialmente estava um 

pouco nervosa, pois não sabia que tipo de docentes me esperava. 

Enquanto expunha a minha apresentação que preparei, notava no 

público uma expressão de atenção, embora houvesse uma 

professora que me interrompia constantemente. Porém, no fim, 

quando todos me felicitaram pelo meu à vontade e capacidade de 

comunicação na qual ficou tudo claro, apercebi-me que o 

nervosismo era apenas um obstáculo inicial.” (Diário da 

professora 1, 16 a 19 de outubro). 

 

A turma em questão era do 10º ano, do Curso com Planos Próprios de 

Análises Químico-Biológicas. A maior parte dos alunos quando entraram nesta 

instituição, provinham de instituições externas, de vários concelhos como Vila 

Nova de Gaia, Porto e Santa Maria da Feira, denotando a grande 

heterogeneidade e diversidade dos estudantes. 

O 10º ano de escolaridade era constituída por 26 alunos no total, 23 

raparigas e 5 rapazes, com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos. 

Verifiquei que não existiam alunos repetentes e não tiveram negativas no ano 

letivo anterior, o que permitiu aos estudantes alcançarem bons resultados. 
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Relativamente às questões da saúde (gráfico 7), havia uma aluna que me 

causou grande preocupação, devido ao facto de ter assinalado problemas 

cardíacos. Para desvendar o diagnóstico médico desta aluna decidi falar com ela 

e perguntar-lhe, em primeiro lugar qual a situação atual. Ela mencionou que tinha 

estenose da válvula aórtica, pelo qual tinha de ter cuidado em situações de maior 

cansaço que pudessem originar faltas de ar. Porém, podia realizar as aulas de 

EF, mas com intensidade moderada. 

Alguns alunos apresentavam problemas oftalmológicos, para os quais o uso 

dos óculos era uma condição indispensável à prática desportiva e à vida diária. 

Por outro lado, duas alunas evidenciaram ter asma. Quanto às alergias, existiram 

nove alunos que as apresentavam, tais como ao pólen, ácaros, gramíneas e pó. 

 

 

Gráfico 7 - Problemas de saúde 

 

No que diz respeito à prática desportiva verifiquei que a maioria da turma 

praticava um desporto, especificamente 17 alunos (gráfico 8). Concluí que a 

natação foi, claramente a modalidade mais praticada (gráfico 9). Neste gráfico 

não constam todos os alunos, uma vez que nove não praticavam qualquer tipo 

de atividade física extracurricular. 
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Por fim, além do desporto, existiram outras atividades extracurriculares que 

foram enumeradas, pois contribuíram, de igual forma, para a formação global e 

multidisciplinar dos alunos em todos os domínios. É de salientar que apenas 

quatro alunos frequentaram a música, uma andava na catequese e dois no 

instituto de línguas. 

Quanto à tendência para a prática, facilmente percebi que esta turma 

apresentava motivação para as aulas de EF. Os alunos demonstravam muito 

interesse pela disciplina e uma predisposição bastante positiva para aprender. A 
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realidade desta turma era oposta às anteriores, pois a classificação da disciplina 

era contabilizada para a média final de ingresso ao ensino superior.  

No que diz respeito à performance, a turma apresentava níveis de 

desempenho motor e de aptidão física baixos, pelo que o nível elementar era o 

mais adequado tendo em conta o perfil global dos alunos. Todavia, havia muitos 

alunos com grandes dificuldades em termos de coordenação e habilidade 

motora. Senti a necessidade de trabalhar por níveis em algumas modalidades, 

na qual os alunos evidenciavam muitas dificuldades. 

Por fim, esta turma alcançou diferentes métodos de trabalho, objetivos e 

presença de rotinas. Estavam sempre predispostos a tudo aquilo que eu 

propunha nas aulas, nas quais se envolviam e participavam cooperativamente 

uns com os outros. No geral, os alunos eram bem-comportados e respeitadores. 

 

3.8.4. 6º ano: Os pequenos gigantes 

Era uma vez um grupo de crianças, num total de 22, 12 meninas e 13 

meninos, com um ar tão tranquilo, natural e sereno. Antes de proceder à 

lecionação desta turma, tive o cuidado de falar com o professor responsável e 

observar uma aula destes pequenos guerreiros com o intuito de perceber como 

era o seu comportamento e desempenho motor. Este procedimento foi muito 

enriquecedor, pois fui de imediato apresentada como a nova professora na 

próxima unidade didática. 

Não tivemos opção de escolha da modalidade a abordar, pois tivemos de ter 

em conta o planeamento anual do professor responsável. Entre ginástica e 

andebol, acabei por ficar com o andebol, pois tinha ficado decidido ser a segunda 

professora estagiária a orientar este grupo de crianças.  

Segundo o planeamento estipulado pelo professor residente, a lecionação 

das aulas tinha como base uma planificação por blocos, com uma carga semanal 

de três horas. Na minha opinião, não julgava muito vantajoso os alunos terem 

ginástica três vezes por semana, pois acabaria por tornar-se monótono e 

aborrecido. Deste modo, propus ao docente em alternar as aulas ao longo da 

semana entre andebol e ginástica. Este concordou com a minha iniciativa e foi 

levada avante, tendo os alunos numa semana duas vezes ginástica e noutra 
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andebol e assim sucessivamente, o que acabou por ser mais proficiente para a 

aprendizagem e sucesso dos alunos. 

No que diz respeito à performance, a turma apresentava alguma 

heterogeneidade. O nível motor dos alunos era baixo, pelo que esta condição 

exigiu maior atenção e dedicação da minha parte. Tive receio de não conseguir 

ajudá-los a evoluir e a melhorar as principais dificuldades evidenciadas.  

Esta turma apresentava bons métodos de trabalho e notava-se claramente 

a presença de rotinas que o docente instituiu desde o início do ano letivo. 

Estavam sempre motivados e interessados para as aulas de EF, adoraram 

algumas novas práticas que apliquei nas sessões. No geral, os alunos eram 

bem-comportados, respeitadores e autónomos.  

Senti que consegui ao longo da unidade didática potenciar a aprendizagem 

destes pequenos gigantes e envolvê-los de forma ativa em todas as atividades 

propostas. Saí com um sentimento de dever cumprido, pois sei que consegui 

marcar a vida deles de forma diferente.
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4. Realização da Prática Profissional: O caminho da descoberta 

O título, o caminho da descoberta, surge do verdadeiro desafio e mudança 

enquanto professora estagiária de EF. Este capítulo surge com o intuito de 

ilustrar a minha prática pedagógica, partindo da teoria e dos conhecimentos 

adquiridos para a prática.. Assim, tomando como base Lopes et al. (2015), este 

capítulo pretende espelhar as dificuldades sentidas, as tentativas de as superar, 

bem como as dúvidas, hesitações e estratégias adotadas ao longo deste ano de 

estágio. 

 

4.1. A chegada à realidade… Conceções sobre o ensino em geral e 

sobre o ensino da Educação Física 

Pessoalmente, a mudança de estudante universitária para professora 

estagiária, numa função de relação e influência com uma realidade tão próxima 

da real não foi muito crítica. Contudo, exigiu readaptações das experiências e 

vivências antecedentes. Tal como Queirós (2014, p. 72) reporta, este processo 

carateriza-se pelos “sentimentos como o medo de falhar, precisar de muito 

tempo para resolver problemas (…) ter de enfrentar diversos problemas e 

solucioná-los no momento”. Assim, os EE têm que ser capazes de se adaptar às 

exigências do contexto, designadamente aquelas que percecionam nas 

primeiras vivências na escola. 

Tal como referem Lima et al. (2014), a formação académica privilegia os 

saberes das matérias de ensino, na qual os EE constroem a sua própria 

identidade a partir de uma perspetiva conteudista, assumindo que o domínio do 

conteúdo é a chave para o sucesso. Não obstante a veracidade deste 

entendimento, na prática pedagógica real percebemos que isso não chega, 

ocorrendo, assim, o verdadeiro choque com a realidade. 

A condução do processo de ensino é uma das tarefas mais difíceis para os 

professores estagiários. Por muito completa que seja a formação, nunca confere 

ao professor todas as competências necessárias (Frontoura, 2005). Este 

processo foi bastante rico neste sentido, pois é ao fazer que aprendemos e é a 

tentar e a errar que crescemos e evoluímos. Durante todo este percurso 

enquanto professora estagiária em formação, houve algumas práticas das quais 
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me afastei e outras que se constituíram como exemplo para a minha intervenção. 

Um exemplo desta transformação é ter deixado de ser o centro do processo de 

ensino-aprendizagem, passando a incluir os alunos como atores ativos das suas 

próprias aprendizagens. Tal como refere Galvão (2002), a forma de agir do 

professor depende da sua formação enquanto estudante/profissional e das 

caraterísticas próprias que o definem. 

A escola é marcada por um processo de imprevisibilidade, uma vez que o 

ensino, o contexto e os alunos estão em constante mudança. De acordo com 

Batista e Queirós (2015a), os EE, face aos imprevistos que enfrentam, carecem 

de tomar decisões que lhes permitam agir de acordo com cada situação 

específica. De forma a facilitar esta dinâmica e resolver os problemas 

evidenciados, é crucial o professor estagiário, como futuro docente, questionar 

e refletir para, posteriormente, agir e decidir com coerência. Isto vai ao encontro 

de Queirós (2014, p. 78), que afirma, “aprender a ensinar é um processo longo 

e difícil, por envolver múltiplas dimensões tais como o pensar, o fazer, o sentir, 

o partilhar e o decidir”. 

A aprendizagem é vista sob um aspeto mais significativo e considerável e 

menos repetitivo, pelo que os professores adotam novas dinâmicas e 

metodologias, dado que consiste num processo ativo que exige a reconstrução 

do conhecimento e de novas formas de pensar e agir (Costa & Queiroz, s.d.). 

Pode, assim, considerar-se a aprendizagem como resultado de uma ação, 

reflexão, ação. Como afirmam Davis e Grosbaum (2009, p. 22), “aprender deixou 

de ser encarado como ato mecânico e repetitivo para ser entendido como um 

processo ativo, que requer a (re)construção tanto de novos conhecimentos como 

de foras de pensar e tomar decisões”. Assim, o conhecimento dos alunos é 

determinante para o sucesso dos professores.  

Segundo Garcia et al. (2013), o professor assume um papel fundamental na 

escola, pois deve repensar as suas práticas de acordo com as caraterísticas 

individuais dos seus alunos. Assim, não chega aceitar os alunos de acordo com 

as suas dificuldades, mas sim proporcionar a eles condições de evolução. 

Marcon et al. (2013, p. 634) consideram pertinente o conhecimento dos alunos 
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para “o alcance dos objetivos educacionais e de formação dos alunos”, tal como 

ilustra o seguinte excerto: 

“Inicialmente, relativamente ao corfebol em duas turmas distintas 

mas do mesmo ano de escolaridade, o método de trabalho foio 

mesmo. Contudo, esta aplicação não resultou, uma vez que os 

alunos apresentaram predisposições e resultados distintos. 

Assim, tive a necessidade de repensar na minha prática e adotar 

novos métodos para os diferentes contextos” (Diário da 

professora 1 – 16 a 19 de outubro). 

 

O percurso percorrido ao longo deste ano foi muito trabalhoso e, por vezes, 

senti muitas dificuldades em concretizar o pretendido, pois ao contrário do 

primeiro ano de mestrado, em que a maioria dos trabalhos era realizado em 

grupos, este ano tive de ser eu a planear e ser a principal responsável pelas 

minhas decisões, embora pertencesse a um NE. Apesar de o núcleo ter 

trabalhado maioritariamente em conjunto, as decisões do processo de ensino-

aprendizagem das minhas turmas foram de cariz individual. De acordo com 

Santos (2012, p. 73), “O ensino, desde a conceção, ao planeamento, à 

realização e à avaliação, ganha uma perspetiva pessoal baseada na ligação 

entre os conhecimentos pedagógicos e as experiências adquiridas”. Com efeito, 

no processo da prática pedagógica foi crucial mobilizar e aplicar os 

conhecimentos que tinha adquirido. 

O professor deve adaptar o currículo às necessidades dos seus alunos, 

proporcionando o sucesso, o significado e a qualidade da aprendizagem para 

todos. Tal como refere Roldão (2018), existem dois intervenientes centrais no 

processo de adaptação curricular, embora com papéis distintos, o professor, 

como gestor do processo de ensino e o aluno, como regulador constante do 

mesmo. Desta forma, a aprendizagem dos alunos é o objetivo principal do ensino 

e determina a competência do professor (Silva & Lopes, 2015). Através destes 

pressupostos, conclui-se que todos os alunos têm o direito de aprender, 

independentemente das suas dificuldades e particularidades. Por esta razão, o 

professor deve ser capaz de se adaptar aos seus alunos e proporcionar um 
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processo de ensino-aprendizagem equitativo e ao mesmo tempo inclusivo, 

possibilitando que todos possam aceder a oportunidades de êxito e de evolução.  

Face a estes pressupostos, um dos maiores impactos foi percecionar a 

distância entre a teoria e a prática, havendo necessidade de as aproximar 

transformando os conhecimentos académicos em conhecimentos profissionais. 

Neste contexto, Machado (2011, p. 10), argumenta que a “formação de 

professores [será] consistente [porque] interliga a teoria e a prática, encara a 

teoria como conceptualização da prática e desenvolve nos formandos, atuais ou 

futuros professores, o saber praticar, sabendo que só é capaz de praticar quem 

sabe a teoria do que pratica”. Assim, a ação do professor está dependente desta 

ligação e é, ao mesmo tempo, um processo difícil que necessita de uma 

aplicação constante e gradual. 

O professor assume um papel muito importante, pois é elo de ligação entre 

a escola, a sociedade, o conhecimento e o aluno. Numa primeira instância, 

quando cheguei à escola tinha em mente determinadas ideias e conceções que 

não consegui implementar. A realidade comportamental de uma turma remeteu-

me para a necessidade de ter que a controlar e, portanto, recorri a um ensino 

mais centrado no professor. De acordo com Oliveira (2001), os professores 

inexperientes preocupam-se mais em detetar incidentes, como indisciplina, 

desinteresse e desmotivação, de antemão, tentando beneficiar de um bom clima 

de aula. Surge, desta forma, a importância da prevenção face à punição. Com o 

passar do tempo, percebi que assumir uma postura autoritária não me permitia 

conquistar os alunos. Assim, optei por adotar uma atitude mais democrática, e 

centrar o processo de ensino nos alunos e por esta via conquistei o respeito 

deles. Tal como refere Gomes (2013), é na relação com os alunos e através de 

uma postura mais democrática que conquistamos o respeito deles, fazendo-os 

adotar comportamentos disciplinados com base no bem-estar e do gostar da 

outra pessoa. Basicamente, se os alunos gostarem das aulas e do professor 

tendem a ter comportamentos mais adequados. Além disso, passei a ter em 

consideração as caraterísticas dos alunos e das modalidades, criando atividades 

mais dinâmicas, criativas e agradáveis, motivando-os para a prática e mantendo-

os ocupados, conforme ilustra o excerto do diário de bordo a seguir apresentado:  
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“Por fim, é de salientar todo o comportamento da turma nesta 

aula, uma vez que surgiram melhorias quanto às atitudes por 

parte de alguns alunos. Nunca pensei que a maior parte dos 

alunos começasse a gostar desta modalidade, pois 

consideravam-na uma seca e desinteressante. (…) nesta aula 

conseguiu perceber que este desporto não era apenas correr, 

mas que proporcionava atividades interessantes e divertidas. 

Contudo, cabe-me a mim, adotar metodologias que tornem as 

próximas sessões ainda mais cativantes e motivadoras” (Diário da 

professora 1, 16 a 19 de outubro). 

 

Atualmente, a indisciplina é um dos maiores problemas com que os 

professores se deparam na prática diária nas escolas. Segundo Gomes (2013), 

a indisciplina é um dos mais antigos e persistentes problemas encontrados na 

escola e afeta a qualidade do processo de ensino. Esta é sem dúvida uma das 

grandes dificuldades, que os professores estagiários enfrentam numa fase inicial 

e que não podem ser antecipadas nem resolvidas fora do contexto escolar. 

Como advoga Oliveira (2001), a indisciplina resulta de métodos repetidos e 

desinteressantes, do insuficiente conhecimento dos conteúdos e da falta de 

relação do professor com os alunos. Neste sentido, a disciplina não pode ser 

imposta, tem de ser prescrita. Tal como refere Gomes (2013), se o professor 

impuser a disciplina retira toda a liberdade e autonomia dos alunos, o que não 

pode acontecer. Assim, o professor deve ser capaz de arranjar estratégias e 

novos métodos que despertem o interesse dos alunos. 

É fundamental existir uma relação mais aberta entre o professor e o aluno 

para prevenir comportamentos indisciplinados. Numa fase inicial, no caso da 

turma, o desafio da mudança, deparei-me com algumas situações deste género, 

tal como se encontra explanado no excerto abaixo: 

“Inicialmente, os alunos só queriam jogar futebol, pelo que tive 

que lhes explicar que a educação física não se baseava apenas 

nessa modalidade, existindo outras totalmente ricas e 

interessantes. Assim, tive que implementar novas dinâmicas e 
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mais criativas, para despertar o interesse deles” (Diário da 

professora 1 – 16 a 19 de outubro). 

 

Segundo Galvão (2002), um professor bem-sucedido tem de apresentar 

algumas caraterísticas que o distingam, especificamente o domínio do conteúdo 

e da metodologia, o envolvimento e a adaptação da realidade dos alunos e o 

caráter reflexivo do trabalho do docente. Assim, ser professor vai muito além de 

transmitir conhecimentos, é necessário incutir valores e normas, aperfeiçoando 

a interação professor-aluno. Para que o processo de interação entre professor-

alunos possa acontecer de forma positiva é necessário que o professor conheça 

bem o contexto em que se encontra e da sua capacidade de se ajustar a ele. 

Em virtude destes pressupostos, todo o processo de ensino tem de ser 

planeado e organizado. Tal como referem as Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional (p. 3), a conceção geral de ensino resume-se ao “projetar a atividade 

de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições 

gerais e locais da Educação, às condições imediatas da relação educativa, à 

especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às caraterísticas dos 

alunos”.8 Assim, cada professor constrói a sua própria conceção de ensino e 

deve adaptar a sua prática aos alunos, tornando o processo de ensino-

aprendizagem mais rico e completo. 

Neste sentido, na educação, a melhor estratégia é aquela que resulta no 

contexto em que os professores estão inseridos. Como afirma Graça (2015, p. 

11), “não há soluções definitivas, mas que, em cada época, umas nos parecem 

melhores do que as outras, nossa tarefa é, como a de todo o professor, carregar 

a pedra montanha acima e recomeçar quando ela rola montanha abaixo”. Assim, 

é percetível que nem todos os modelos e estratégias funcionam de igual forma 

em contextos distintos, pelo que o professor tem de estar em constante mudança 

e adaptação. 

Numa fase inicial, tive dificuldade em perceber as dificuldades sentidas pelos 

alunos relativamente às tarefas solicitadas. Já no segundo período, comecei a 

 
8 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de 

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
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gerir o tempo das tarefas de acordo com o ritmo de aprendizagem de cada aluno 

e o envolvimento nas mesmas. Esta estratégia originou resultados positivos, o 

que vai ao encontro do veiculado por  Roldão (2007), que apoia que a prática 

docente se deve basear no saber ensinar, exigindo que o professor seja capaz 

de ajustar os conteúdos e tarefas a cada situação e contexto. Face a este 

entendimento, passei a ter em consideração as aprendizagens que os alunos 

obtinham, pois o conhecimento do professor é tanto maior quanto a eficácia do 

seu processo de ensino (Mesquita, 2010). Assim, é importante garantir um 

ensino inclusivo e diferenciado, que responda às particularidades e 

necessidades da turma em si e dos alunos individualmente.   

O professor deve ser capaz de tomar decisões de forma autónoma e refletir 

sobre as suas próprias ações, aprendendo e evoluindo continuamente ao longo 

do tempo. Segundo Larrivee (2008), um professor reflexivo age de forma mais 

ponderada e não impulsiva, o que acaba por ser positivo tendo em conta as 

exigências atuais de uma população escolar cada vez mais diversificada. Neste 

sentido, a reflexão é o que nos ajuda a crescer enquanto profissionais.  

Devido à grande heterogeneidade dos alunos que marca o contexto escolar, 

os professores têm de ter em conta as particularidades de cada aluno, uma vez 

que todos são diferentes. MacPhail e Halbert (2010), afirmam que os professores 

têm que pensar como vão estruturar o ensino para promover a aprendizagem 

dos seus alunos. Todavia, devem-se apoiar numa perspetiva centrada nos 

alunos, permitindo assim que a aprendizagem se alcance através da associação 

do conhecimento, às tarefas e ao contexto. Esta panóplia de preocupações, 

revela que o professor é o principal responsável por criar um bom clima de 

aprendizagem e de confiança. 

Pessoalmente, a minha conceção acerca do que é ser professor vai além do 

conteúdo, das normas e dos valores, incluindo a relação que este profissional 

estabelece com os seus alunos. Foram estas conceções de professor e de 

professor de EF, que orientaram a minha prática enquanto professora estagiária 

de EF.  

A afirmação da EF no currículo escolar não pode ser descrita como um 

processo linear, dado que sempre foi um percurso constantemente pautado por 
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avanços e recuos. Tal como refere Graça (2015, p. 15), “a inclusão da educação 

física ou de qualquer outra disciplina no currículo escolar afirma a sua 

legitimidade pela evidência do seu valor educativo, pelo seu poder de aumentar 

a capacidade de compreender e agir no mundo, pelo seu contributo esperado 

para o bem-estar e a realização das pessoas e a melhoria da sociedade.” A EF 

é a única disciplina que trata as questões da corporalidade, que apela ao 

movimento e ao relacionamento do mesmo com o mundo exterior, com os outros 

e com os materiais (Batista & Queirós, 2015b), auxiliando ainda os alunos a 

compreender e a agir no mundo. Esta argumentação comprova que a EF 

proporciona o desenvolvimento dos principais domínios, nomeadamente, o 

domínio motor, o cognitivo e o sócioafetivo. 

A Assembleia da República (2007), segundo a “Lei de Base da Atividade 

Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro)”9 reporta que a EF e o DE, 

“devem ser promovidos no âmbito curricular e de complemento curricular, em 

todos os níveis e graus de educação e ensino, como componentes essenciais 

da formação integral dos alunos, visando especificamente a promoção da saúde 

e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento 

do desporto como fator de cultura” (p. 9). 

Apesar deste enquadramento, teórico e legislativo, muitos são ainda os que 

questionam e duvidam do papel da EF na formação das crianças e jovens. 

No decurso da minha formação e mais especificamente no estágio, apercebi-

me que a EF continua a ser marginalizada e, em parte, por culpa dos professores 

que a lecionam. Cada vez mais se verifica que a questão da orientação, do 

ensino e da própria aprendizagem é deixada de parte, o que não vai ao encontro 

ao que Batista e Queirós (2015b) afirmam, isto é, que a defesa da nossa área 

deve passar muito pelo valor educativo que esta possui, associando as questões 

do corpo à formação integral do aluno. 

É essencial que os profissionais de EF procurem reconfigurar as suas 

práticas, proporcionado mais autonomia e responsabilidade aos alunos de forma 

a que estes estejam mais envolvidos nas tarefas, potenciando, assim, a própria 

 
9 Assembleia da República. (2007). Lei nº 5/2007 de 16 de janeiro: Lei de Base da Atividade 

Física e do Desporto. Diário da República, 1º Série, nº 11, 356-363. 
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aprendizagem. Esta foi uma dinâmica que implementei com os meus alunos, que 

considero que acabou por ser mais vantajoso para eles, uma vez que os ajudou 

a crescer. Tal como refere Graça (2015), a EF deve centrar-se mais no processo 

individual do aluno e ultrapassar o domínio técnico, tornando assim a dimensão 

social o foco da nossa intervenção. 

Os valores presentes no desporto têm um papel preponderante no 

desenvolvimento integral dos alunos. De acordo com Rosado e Mesquita (2011), 

o desporto é reconhecido pelo desenvolvimento pessoal, social e moral, mais 

especificamente, o desenvolvimento de competências, atitudes e 

comportamentos de interação social, entreajuda, responsabilidade e 

cooperação, contribuindo para a formação das pessoas como cidadãos. A EF, 

quando bem orientada tem este potencial formativo, incutindo nos alunos a 

capacidade de se autossuperarem e de se socializarem, de resolverem os seus 

próprios problemas e tomarem as suas próprias decisões. Neste âmbito, Galvão 

(2002) considera que um bom professor é aquele que se preocupa não só com 

o ensino das habilidades e treino do corpo, mas também com a formação dos 

seus alunos. Na verdade, não basta possuir conhecimentos físicos e motores 

quando o ensino engloba também as componentes sociais, culturais e 

psicológicas, numa perspetiva de preparação para a vida. 

A forma como eu caraterizo a EF, materializa-se numa palavra, num adjetivo: 

diferença. Com efeito, a nossa intervenção enquanto professores de EF, deve 

marcar a diferença na aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Assim, 

temos de continuar a lutar para que a EF seja vista como um todo e não como 

uma parte, uma vez que esta apresenta um grande valor formativo e apela à 

formação integral das crianças e jovens. 

 

4.2. Educação Física: O centro de todas as minhas decisões 

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

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

seu desenvolvimento. Devem ser também horas felizes para o professor, 

proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas na sua profissão”. 

 (Bento, 2003, p. 101). 
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A EF foi o centro de todas as minhas decisões, pois assumi que esta tinha 

um papel indiscutível no desenvolvimento dos alunos, tanto em termos físicos, 

como cognitivos e sociais. Deste modo, percebi que era eu e as minhas decisões 

que iriam condicionar toda a organização do processo de ensino-aprendizagem. 

O processo de planeamento assumiu-se, assim, como a base principal da prática 

pedagógica, logo da minha intervenção. Neste sentido, Pacheco (2007, p. 105), 

realça que o “ato de planificar apresenta-se como uma competência específica 

e imprescindível do professor que lhe permite configurar, (…) os vários 

elementos didáticos nos quais se baseará para estruturar o processo de ensino-

aprendizagem”. 

A transição de EE para professora estagiária foi um processo gradual. No 

início de setembro, o primeiro dia que cheguei à escola, foi difícil. Logo na 

primeira reunião, senti-me perdida no meio de tanta informação e sem saber 

muito bem onde tudo se encaixava. Ainda com todas as decisões em aberto e 

sem ter definido o planeamento, tive de lecionar a primeira aula no dia seguinte, 

o que gerou muito nervosismo e stress na preparação da mesma. Senti aquela 

ansiedade e surgiram imensas dúvidas: “será que os alunos vão gostar de 

mim?”; “será que vou conseguir realizar tudo aquilo que planeei?”, “será que não 

me vou esquecer de dizer nada?”, entre outras. 

Ultrapassando as preocupações iniciais de ser aceite na escola por todos, 

desde a comunidade educativa à comunidade escolar, surgiu um novo desafio, 

o planeamento e a prática inicial. A passagem do acolhimento para a intervenção 

foi intensa. Tudo o que fazia e pensava era muito contextualizado, e esta 

transição ficou sem dúvida marcada pela incerteza. O PC deu-nos liberdade no 

que diz respeito ao papel de ser professora, pois todas as decisões eram 

tomadas de forma autónoma e de forma responsável. Recorri, imensas vezes, 

ao apoio dele para me ajudar a tornar um rumo, mas ele era a favor de “tens de 

tentar e ver se resulta”. Agora, à distância consigo perceber que esta decisão foi 

muito vantajosa, pois tive de pesquisar, estudar e ir além dos conhecimentos que 

já tinha para me tornar numa professora bem-sucedida. Ser professor vai além 

de transmitir conhecimentos, é adaptar às realidades e ajustar as práticas de 

acordo com os contextos. Assim, é possível concluir que não há receitas, os 
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modelos que abordamos não resultam de igual forma em todas as turmas, bem 

como os resultados e as aprendizagens obtidos. O facto de ter trabalhado com 

três turmas totalmente distintas, ajudou-me muito a evoluir, a crescer e a tornar-

me na professora que sou hoje. 

Foi na elaboração do planeamento anual, das primeiras Unidades Didáticas 

(UD), materializadas nos Modelos de Estrutura de Conhecimento (MEC) que 

percebi que a mudança estava a chegar e que o meu receio era não estar à 

altura daquilo que tinha expectado inicialmente. No percurso, tive de aprender 

para ensinar, tive de estudar para dominar todos os conteúdos, tive de encontrar 

estratégias para motivar os alunos e tive de assumir um papel importante, como 

guia, na contribuição de ajudar os alunos na descoberta de si próprios. 

A designação deste capítulo “Educação Física: O centro de todas as minhas 

decisões” espelha exatamente as dúvidas e incertezas relativamente às minhas 

expetativas iniciais. Assim, parti em busca da minha própria realização, numa 

relação amigável com as minhas turmas não sabendo exatamente quais os 

limites a seguir e o que deveria esperar. Comecei assim pelo processo de 

planeamento, em paralelo com a leitura dos documentos normativos da escola 

e da área disciplinar, como o Projeto Educativo de Escola (PEE), o Regulamento 

Interno da Escola, o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), a 

Planificação Anual de EF da Escola, o Plano Anual de Atividades (PAA) do Grupo 

de EF e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Esta fase, 

materializada no primeiro período escolar, foi onde senti mais incertezas, 

dúvidas e preocupações em relação às decisões que tomava, tal como espelham 

os pontos subsequentes. 

 

4.3. O início da descoberta – Planeamento e decisões 

Após iniciar a prática pedagógica tivemos de realizar múltiplos trabalhos, 

com o intuito de contextualizar a nossa realidade. Foi fundamental analisar 

alguns documentos normativos, já referidos anteriormente, e realizar a 

caraterização da EC, bem como das turmas, para ter uma realidade mais 

concreta. A reflexão crítica destes documentos ajudou-me a traçar algumas 

diretrizes orientadoras para a minha prática pedagógica. 
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A interpretação do Regulamento Interno e do PEE, mais precisamente, a 

informação que visa a disciplina de EF, serviu de base para reconhecer as 

normas e regras da instituição acolhedora e quais as dinâmicas e as suas 

finalidades. A análise do PAA do grupo de EF, permitiu, ao NE, perceber quais 

as atividades regulares e quais os objetivos das mesmas. Acresce que também 

permitiu determinar a nossa prática, participação e intervenção na procura de um 

enriquecimento pessoal e profissional. 

De acordo com Bento (2003), é fundamental que os EE se familiarizem com 

as exigências do ensino, tendo em conta aquilo que está presente no programa. 

Assim, é crucial ter em atenção as informações gerais e centrais, com o propósito 

de padronizar o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, fiz uma análise 

do PNEF juntamente com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, com o intuito de retirar ilações importantes para a minha prática 

pedagógica, isto tendo em conta o material e espaços disponíveis. Abaixo 

apresento um excerto do MEC relativo ao PA. 

“O que se verifica é que, de uma forma geral, os programas encontram-

se desenquadrados com a realidade, tanto ao nível das exigências 

impostas, como das habilidades técnicas e táticas solicitadas. Podemos 

observar, por exemplo, as modalidades de ginástica e atletismo. A 

quantidade de matérias definidas é imensa para o número de aulas 

disponíveis, havendo a impossibilidade de os alunos atingirem os níveis 

pretendidos. Na escola cooperante esta não é uma realidade recorrente, 

uma vez que tivemos toda a liberdade para optar pelas atividades a 

desenvolver, sem considerar se eram nucleares ou alternativas, e o tempo 

que dedicaríamos a cada uma delas. No plano do 11º ano, constavam as 

modalidades de condição física, futebol, ginástica acrobática, 

basquetebol, andebol, badminton, corfebol, atletismo e voleibol. Os 

objetivos não são muito específicos, mas as exigências centram-se no 

nível introdutório, sendo adequadas à turma e aos conhecimentos e 

capacidades que possuem. As Aprendizagens Essenciais aproximam-se, 

de forma mais notória, da situação referida acima, enquadrando as 

exigências ao contexto escolar e às necessidades dos alunos, neste caso, 
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o 11º ano de escolaridade. O objetivo é abordar quatro matérias do nível 

introdutório e duas do nível elementar, não existindo o nível avançado, ao 

contrário do que acontece nos PNEF. No 11º ano, e ao que se refere à 

disciplina de EF, torna-se essencial abordar duas modalidades coletivas, 

entre as opções de voleibol, basquetebol, andebol e futebol, uma de 

ginástica e atletismo, seja ginástica de solo, aparelhos ou acrobática, quer 

seja saltos, corridas, lançamentos ou marcha. Uma matéria de atividades 

rítmicas expressivas, neste caso, dança, e duas matérias extra, dentro 

das opções de patinagem, raquetes, ou outras atividades como é o caso 

da orientação, desportos de combate, natação e jogos tradicionais. No 

caso do 10º ano, a maior diferença que verifiquei da comparação do 

Programa Nacional com as Aprendizagens Essenciais, além das referidas 

acima, foi a modalidade de atletismo perder o seu carater isolado, o que 

não acontece no 11º ano, e associar-se aos desportos de raquetes e 

patinagem. Talvez esta não seja uma boa opção, devido ao cariz 

importante da modalidade no desenvolvimento de competências chave 

para outras atividades desportivas e diárias. Contudo, continuamos a 

poder optar entre duas matérias deste leque, estando o atletismo, a par 

com os desportos de raquete como o badminton, no topo das escolhas. 

Considero que a elaboração do PNEF se encontra desadequado face à 

realidade presencial nas escolas, uma vez que exige um grande nível de 

exigência dos conteúdos técnico-táticos da maior parte das modalidades, 

o que torna impossível conseguir abordá-las face ao número de horas 

disponíveis. Durante os doze anos de escolaridade obrigatória, os alunos 

abordam praticamente os mesmos desportos, tornando-se cansativo e até 

desmotivador. Importa incidir nesta mudança e na alteração deste 

paradigma, para que possamos apelar, realmente, à formação integral 

dos alunos nos domínios psicomotor, cognitivo e sócioafetivo. Assim, 

torna-se fundamental continuar a apostar na valorização da EF, desde o 

ensino pré-escolar ao 12º ano, apelando à formação através do corpo e à 

diversidade de experiências motoras e sociais. As Aprendizagens 

Essenciais são o primeiro passo para a alteração deste padrão. Todavia, 
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há ainda muito a fazer neste sentido.” (Modelo de Estrutura do 

Conhecimento, Planeamento Anual, 22 de outubro). 

 

Esta análise aprofundada permitiu conhecer a realidade dos programas e as 

suas finalidades. Contudo, era necessário elaborar um planeamento específico, 

adaptando os conteúdos ao contexto e realidade com que nos deparamos na 

EC. De acordo com Santos (2012, p. 78), “o planeamento do ensino engloba 

uma ação reflexiva sobre o que existe, o que se quer alcançar e que meios estão 

disponíveis para o conseguir. Por isso, a planificação é um momento de 

importância extrema para que o ensino seja conduzido de acordo com uma 

sequência devidamente estruturada e lógica”. Uma vez que o planeamento é um 

delineamento das matérias, está sujeito a falhas e alterações, em resultado do 

confronto com a realidade e contexto. 

Numa fase inicial, foi muito importante recolher a máxima informação 

relativamente às turmas, numa perspetiva mais geral, tendo para tal efeito 

aplicado uma ficha de caraterização individual (ver anexo 1), que visava aferir o 

estado de saúde, as condições socioeconómicas da família, a prática desportiva 

atual e anterior, os interesses, os objetivos após término do ensino secundário, 

entre outros. Esta aplicação forneceu informações abrangentes de cada aluno, 

pelo que me acompanhou ao longo do ano letivo, uma vez que progressivamente 

fui compreendendo melhor cada aluno e as suas particularidades.  

Na turma do 10º ano, esta informação recolhida serviu para realizar uma 

análise mais específica dos alunos e apresentar aos restantes professores na 

primeira reunião intercalar do Conselho de Turma, percebendo quais os 

interesses deles, quais as disciplinas que apresentavam mais dificuldades e 

mais facilidades, quais os problemas de saúde, entre outros. 

De acordo com Bento (2003), existem muitos professores que apenas gerem 

o ensino através do planeamento da aula, surgindo isoladamente no centro das 

suas reflexões, desligada de uma visão de aprendizagem sistemática e contínua. 

Contrariando este panorama, é fundamental estabelecer as condições concretas 

e essenciais para percurso que pretendemos que os alunos percorram ao longo 

do ano letivo. 



67 
 

O planeamento requer que os EE assumam um pensamento crítico, 

investiguem e reflitam, com o propósito de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem e diminuir os erros e lacunas. Neste sentido, Bento (2003, p. 16), 

defende que “o ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade”. Isto vai ao encontro ao papel do professor, que deve ser capaz de 

adaptar as suas práticas aos contextos distintos, indo ao encontro das 

necessidades e particularidades de cada aluno. 

O próximo passo, depois da aplicação das fichas de caraterização individual 

a cada turma, foi planear. Um dos objetivos, quando planeamos, é proporcionar 

o maior número de experiências, com qualidade, aos alunos e que estes sejam 

capazes de adquirir conhecimentos e aprendizagens. Tal como refere Bento 

(2003, p. 15), “a planificação significa também ligar a própria qualificação e 

formação permanente do professor ao processo de ensino, à procura de 

melhores resultados no ensino – como resultante do confronto diário com 

problemas teóricos e práticos”.  

Esta dinâmica desencadeou o PA. Como cita Bento (2003, p. 67), “a 

elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento e 

preparação do ensino”. Por opção do núcleo e uma vez que estes primeiros 

passos e decisões foram difíceis para todos, optamos por elaborar o PA em 

conjunto. Contudo, abordar as mesmas modalidades em simultâneo não foi de 

todo a melhor opção, isto em termos do material disponível. 

A elaboração deste planeamento teve em conta as diretrizes da planificação 

anual de EF. Assim, consistiu na distribuição das modalidades e respetiva 

duração ao longo dos três períodos. Em conformidade com o documento da EC 

e do PNEF, as modalidades indicadas para o Ensino Secundário, 

nomeadamente para o 11º ano, que corresponde ao ano de escolaridade da 

minha turma residente, foram:  

- Desportos coletivos: Voleibol, Corfebol, Andebol, Basquetebol e Futebol. 

- Desportos individuais: Atletismo, Ginástica Acrobática. 

- Desportos de raquetes: Badminton. 

Tendo como referência esta diretriz, optei por abordar as cinco modalidades 

coletivas, ao invés de duas, a ginástica, o atletismo e o badminton. No que se 
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refere às atividades rítmicas expressivas, uma vez que não faziam parte da 

planificação anual da EC, não constavam, por isso, no PA. Na EC, cada 

professor é responsável por definir as matérias de ensino para as suas turmas, 

tendo em atenção estas decisões gerais. 

No que diz respeito à distribuição das modalidades por período tive em 

consideração as condições meteorológicas, como os recursos materiais e os 

espaços disponíveis. Relativamente ao número de aulas destinado a cada 

modalidade, optei por ajustar a divisão de acordo com o que estava previsto na 

planificação anual do grupo de EF. O PC propôs que cada EE deixasse duas 

aulas de reserva para o fim de cada período, com o propósito de salvaguardar 

constrangimentos que pudessem ocorrer ao longo do ano. Assim, caso 

acontecesse alguma imprevisibilidade durante o percurso, tínhamos ainda tempo 

para terminar e concluir o que tínhamos planeado. Contudo, este planeamento 

sofreu alterações ao longo do ano, não apenas pela resposta dos alunos à minha 

intervenção, mas também devido a fatores de força maior, tais como as 

atividades da EC e as provas de aferição de EF. As adaptações foram sendo 

efetuadas sempre na procura de garantir o melhor aproveitamento e sucesso 

educativo. 

Em termos estratégicos, optei por, em cada período, alternar um desporto 

coletivo com um desporto individual. Assim, proporcionava aos alunos 

momentos onde o envolvimento, espírito de equipa e responsabilidade estavam 

mais evidenciados e, ao mesmo tempo, incutia os valores de entreajuda, 

autossuperação e desafio.  

No planeamento anual (ver anexo 2) ficaram definidas as modalidades a 

lecionar no 11º ano de escolaridade, bem como o período letivo e o número de 

aulas a lecionar por modalidade. Neste processo, delineei a ordem de lecionação 

das diferentes modalidades (Quadro 1), seguida de uma justificação destas 

escolhas iniciais. 
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Quadro 1 - Distribuição das modalidades lecionadas ao longo do ano letivo 

Período Modalidade Nº de aulas Duração 

1º Período 

Corfebol 8 

60 minutos 

Atletismo 6 

Voleibol 10 

2º Período 

Andebol 9 

Ginástica Acrobática 5 

Basquetebol 10 

3º Período 
Futebol 6 

Badminton 5 

 

O 1º período foi, para a maior parte dos professores estagiários, o mais 

exigente de todos.  Lidar com várias turmas, com diferentes alunos, exigiu muita 

reflexão acerca da forma como trabalhamos com as diversas situações e 

problemas. Aquilo que visávamos era motivar os alunos para a prática e levá-los 

a adotar estilos de vida mais saudáveis. 

No 1º período, constituído por 29 aulas, optei por abordar 3 modalidades, 

alargando o currículo e favorecendo um maior número de experiências. O 

corfebol, o atletismo e o voleibol integraram assim este primeiro período. Neste 

primeiro contacto com a disciplina de EF, optei por lecionar a modalidade de 

corfebol, tentando apelar a algo inovador e igualmente motivador para os alunos. 

Além disso, a EC dispunha de todo o material necessário para a sua lecionação, 

tornando-se de facto uma boa opção. Através desta modalidade podemos 

transmitir valores inerentes às mais variadas atividades, pois sendo mista 

privilegia a igualdade de géneros e a cooperação, dois princípios inerentes ao 

desporto e igualmente privilegiados na vida social. 

Esta opção de começar a lecionar uma modalidade coletiva, também 

encontra justificação no referido por Pastro (2015, p. 8), que considera que os 

jogos desportivos coletivos são um grande veículo de socialização, pois através 

deles desenvolvem-se valores como a cooperação, respeito e espírito de equipa, 

aspetos essenciais na vida em sociedade e comunidade, como no percurso 

profissional. 
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Pessoalmente, considero que o Corfebol teve mais transfer para as restantes 

modalidades, uma vez que as regras são mais intransigentes em comparação a 

outros desportos coletivos de invasão jogados com os membros superiores 

(andebol e basquetebol). Assim, de acordo com Pereira et al. (2015), existem 

diversas razões pela qual o Corfebol é importante no processo de ensino nas 

escolas, entres elas são: a modalidade é de simples e rápida compreensão, em 

que as regras não são tão complicadas e verificam-se níveis aceitáveis e 

motivadores na performance; a acessibilidade prática, quer ao nível de espaço 

para a aplicação quer ao nível de custos do material; a atividade mista, o que 

permite que haja mais interação entre ambos os sexos; e a atividade cooperativa, 

onde o comportamento do jogador sem bola é determinante para a concretização 

do objetivo do jogo. 

Inicialmente também tinha em mente abordar o basquetebol no 1º período, 

devido ao grande transfer entre o corfebol e esta modalidade. No entanto, em 

reflexão com os colegas do NE, concluímos que podia ser entediante abordar 

dois desportos tão idênticos, podendo levar assim à desmotivação dos alunos, 

daí a opção pela inclusão do voleibol.  

Julgo que nesta primeira fase foi importante optar por uma modalidade que 

me era mais familiar. Visto que o corfebol foi uma grande novidade e como 

também o desconhecia em termos de regras e condutas, foi essencial conciliar 

com um desporto mais familiar, neste caso específico, o voleibol.  

Por último, importa perceber o porquê da escolha do atletismo. Esta decisão 

tornou-se evidente quando tivemos conhecimento que o corta-mato escolar se 

iria realizar no mês de novembro. Assim, implicou preparar os alunos para o 

evento na procura de que eles alcançassem resultados satisfatórios na prova. 

Uma vez que ia lecionar as modalidades por blocos, por UD, optei por um dia da 

semana disponibilizar um tempo da aula para os alunos trabalharem resistência 

aeróbia, de forma a preparar a sua participação no corta-mato. O outro dia da 

semana ficou dirigido para a condição física, na qual para cada modalidade 

existiu um circuito de treino funcional, que tinha como objetivo incrementar a 

aptidão dos alunos e trabalhar de forma mais autónoma e dinâmica em equipas. 
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Após um período de ambientação e conhecimento da escola, das disciplinas, 

das turmas e dos diversos professores, começou uma nova etapa de 

aprendizagem, o 2º período. Dele fizeram parte as modalidades de andebol, 

ginástica acrobática e basquetebol. 

As modalidades coletivas apareceram com um grande destaque neste 

período como no anterior, uma vez que retrataram, pela primeira vez, a 

passagem pelas diversas fases de jogo, em movimento, exigindo a transição 

rápida defesa-ataque e ataque-defesa. Estas imposições implicavam que os 

alunos fossem capazes de desenvolver estratégias de tomada de decisão e 

ação. Esta metodologia permitiu contribuir para a formação de jovens mais 

responsáveis, competentes e organizados, capazes de resolver os problemas 

emergentes do jogo. Esta estratégia permitiu que os alunos, tal como Tavares e 

Casanova (2015) referem, aplicassem as diferentes componentes da ação: a 

percetiva, a decisional e a motora.  

Em todos os períodos letivos optei por escolher uma modalidade com a qual 

me identificasse mais e outra em que manifestasse mais dificuldades. Assim, o 

andebol e o basquetebol apareceram neste sentido, sendo no andebol que tive 

que investir mais na preparação, estudando e pesquisando. 

Quanto à ginástica acrobática, as decisões iniciais foram alteradas em 

função do estudo de investigação-ação, pelo que optei por aplicar os 

pressupostos da AfL. Assim, segundo Romão e Pais (2013), esta modalidade é 

bastante interessante a ser praticada pelos alunos, pois vão conseguir executar 

exercícios com facilidade de uma forma motivadora e aliciante. De acordo com 

os princípios do estudo, recorri à utilização da música para que os alunos 

elaborassem os próprios esquemas. Como os alunos trabalhavam em pequenos 

grupos, consegui proporcionar valores como a colaboração, entreajuda e 

cooperação entre todos. Deste modo, pelo facto de os alunos se ajudarem 

mutuamente durante as aulas, esta metodologia revelou-se muito 

enriquecedora, uma vez que, tal como referem Romão e Pais (2013) favorece a 

responsabilidade e a colaboração dos alunos, levando a sessões mais dinâmicas 

e participativas.  
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O terceiro e último período foi o mais curto de todo o ano letivo, sendo ainda 

mais acentuado no 11º ano que terminou ainda mais cedo devido aos exames 

nacionais. A opção foi lecionar futebol e badminton de forma alternada, pois 

foram as duas modalidades mais destacadas nas fichas de caraterização 

individual, e que permitem cumprir com o programa da disciplina de EF. 

Quanto ao badminton é uma modalidade importante, pois pode ser individual 

e ao mesmo tempo coletiva, na qual a noção de oposição também se mantém 

(Tavares & Casanova, 2015).  

O futebol surgiu neste período devido ao facto de ser lecionado no exterior 

e, à partida, as condições climatéricas o permitiriam. Caso tivesse conseguido 

cumprir com o planeamento do 2º período tal e qual como estipulado, pretendia 

iniciar a abordagem a esta modalidade já nas aulas de reserva desse período 

em questão, proporcionando assim mais horas de prática da mesma, uma vez 

que é a modalidade mais desejada por maior parte dos alunos desta turma e de 

igual modo a mais praticada.  

Por fim, importa salientar que aulas de 60 minutos e apenas duas vezes por 

semana, acabou por ser muito pouco para conseguir dedicar mais tempo a cada 

uma das modalidades. Assim, para poder cumprir com o programa tive de reduzir 

o número de horas em praticamente todas as temáticas. Existiram modalidades 

para as quais foram necessárias mais aulas do que as que estavam previamente 

definidas, pelo que tive de ajustar e adaptar o planeamento. Já o badminton não 

foi possível lecioná-lo, tal como ilustra o excerto do diário de bordo: 

“De volta à escola cooperante foi tempo de organizar as aulas das 

minhas três turmas. Inicialmente tinha planeado lecionar futebol e 

badminton, mas devido à falta de material para o badminton, tive 

de reformular o planeamento e de transferir as aulas desta 

modalidade para o futebol até porque iria perder algumas sessões 

devido às imensas atividades propostas para este período. Esta 

opção acabou por ser também mais vantajosa para os alunos” 

(Diário da professora 25 – 23 a 26 de abril). 
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Em síntese, e recorrendo às palavras de Bento (2003, p. 76), de salientar 

que “para um ensino eficiente são necessárias reflexões estratégicas, 

balizadoras da ação durante todo um ano escolar”. Deste modo, após esta etapa 

macro, importa agora pensar no planeamento das UD, privilegiando os domínios 

motor, cognitivo e psicossocial como um todo e cumprindo o verdadeiro objetivo 

de todo o ano letivo: a formação de alunos responsáveis, autónomos e 

comprometidos. 

 

As unidades didáticas 

Segundo Bento (2003, p. 65), as UD “constituem unidades fundamentais e 

integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas 

claras e bem distintas de ensino e aprendizagem”. Os objetivos da UD só podem 

ser atingidos progressivamente após ser feita uma planificação que relaciona 

todos os momentos do processo de ensino-aprendizagem. Assim, a UD assume 

um conteúdo coerente e organizado, com o propósito de promover 

aprendizagens e desenvolver experiências positivas e enriquecedoras no 

desenvolvimento integral dos alunos.  

Para realizar as UD, orientei-me pelo MEC proposto por Vickers (1990), que 

reúne todo o conhecimento e, consequentemente, os objetivos nas quatro 

grandes categorias transdisciplinares, nomeadamente, habilidades motoras, 

fisiologia do treino e condição física, cultura desportiva e conceitos psicossociais. 

As UD das diferentes modalidades abordadas ao longo do ano letivo, foram 

elaboradas após a realização da Avaliação Diagnóstica (AD) – com exceção do 

corfebol porque os alunos nunca a tinham praticado – com o intuito de perceber 

em que nível os alunos se encontravam e adaptar os conteúdos e objetivos aos 

mesmos. 

O modelo de planeamento de Vickers (1990) é constituído por três fases 

distintas, a fase de análise, de decisão e de aplicação. De forma sucinta, a 

primeira fase engloba a estrutura do conhecimento de cada modalidade, de 

acordo com as quatro categorias transdisciplinares e com o contexto das turmas. 

A segunda área molda as decisões, nomeadamente a determinação dos 

conteúdos a serem abordados e a sua sequência, a definição dos objetivos que 
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pretendemos atingir, as formas e configurações da avaliação e a organização 

das atividades de aprendizagem e as suas progressões. A terceira e última área 

consiste na aplicação, mais concretamente na aplicação prática de todos os 

conhecimentos e uso de diferentes metodologias, concretizando-se nos 

microciclos ou planos de aula. Após este overview, importa realçar que ao 

realizar as diferentes MEC’s, as maiores dificuldades recaíram na elaboração 

dos módulos 5, 6 e 8. No módulo 5, definição de objetivos, a maior dificuldade 

passou por expectar o nível para a aprendizagem dos meus alunos, a prognose 

era complicada de realizar numa fase inicial – como projetar um objetivo a partir 

da informação retirada da AD? Já no módulo 6, especificamente na primeira 

avaliação sumativa, várias foram as dificuldades – desde o facto de ter muitos 

parâmetros para avaliar ao elevado número de alunos para observar. Assim, a 

opção foi passar a elaborar a ficha de avaliação logo no início da UD e focar 

apenas os conteúdos mais importantes. Isto foi muito vantajoso, pois ao longo 

das aulas já tinha noção daquilo que os alunos precisavam de trabalhar mais, 

em função daquilo que iam ser avaliados. No que concerne à aplicação de todo 

o processo de análise e decisão no módulo de aplicação, o módulo 8, tive 

dificuldade em organizar as informações mais importantes de todos os módulos 

de forma clara e concisa. Assim, o maior problema consistiu na seleção e 

definição dos conteúdos a serem trabalhos ao longo da UD. 

A questão da abordagem base-topo ou topo-base, também fez parte das 

minhas preocupações. Isto porque apesar de me rever mais na segunda opção, 

por vezes parecia não ser a mais ajustada aos alunos das minhas turmas. Outra 

dificuldade, numa fase inicial, foi a seleção de novos métodos e estratégias, que 

motivassem mais os alunos para a prática e, ao mesmo tempo, que garantissem 

uma aprendizagem significativa. O primeiro passo para o incremento da 

motivação foi dar mais autonomia ao alunos, nomeadamente atribuição de 

funções aos alunos que estavam dispensados da prática por motivos de saúde, 

como é visível no excerto que se segue: 

“De forma a proporcionar mais autonomia, decidi dar a função de 

árbitros aos alunos dispensados da prática, tornando o processo 

de ensino mais global e abrangente. Não importa apenas 
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conhecer as regras e saber aplicá-las no momento de jogo, torna-

se relevante ser capaz de assumir a posição de árbitro e informar 

os colegas nas mais variadas situações, com confiança e 

conhecimento” (Diário da professora 2 – 23 a 26 de outubro). 

 

As habilidades motoras, foram escolhidas tendo em contas as sebentas de 

Princípios e Prática de Desportos I e II e os PNEF, bem como a duração de cada 

UD. O principal objetivo das várias unidades era melhorar o nível de 

conhecimento em todas elas, nas modalidades coletivas (andebol, basquetebol, 

corfebol, futebol e voleibol) e nos desportos de raquete (badminton) o nível de 

jogo, nas modalidades individuais (atletismo e ginástica) o nível técnico, 

garantindo um desenvolvimento multilateral e harmonioso. 

A fisiologia do treino e condição física foi uma componente contemplada em 

todas as modalidades, através de um circuito que incorporava as diferentes 

capacidades motoras e coordenativas. Durante o primeiro período, os circuitos 

foram elaborados por mim, tendo em atenção as capacidades coordenativas e 

condicionais mais importantes em cada modalidade. Assim, tive como base o 

treino funcional, onde existiram alterações ao longo do ano e os resultados 

acabaram por ser muito positivos. De referir que esta área será abordada com 

mais detalhe no ponto 4.4.2. do presente documento. 

Relativamente à categoria transdisciplinar da cultura desportiva, 

estabeleceram-se como principais objetivos que os alunos conseguissem 

consolidar e aprofundar os conhecimentos e competências práticas relativos aos 

processos de manutenção e de elevação da aptidão física e reforçar o gosto pela 

prática regular de exercício físico, aprofundando a compreensão da sua 

importância como fatores de saúde e de cultura, quer na dimensão individual 

quer na social. Nos jogos desportivos coletivos, o objetivo passou por conhecer 

as principais regras da modalidade e aplicá-las nas situações de jogo.  

Por último, nos conceitos psicossociais, assumiu-se como propósito central 

promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 

interpretação e participação nas diferentes atividades físicas desportivas. A 

cooperação, a superação, a autonomia e a responsabilidade foram os 
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selecionados como principais a serem desenvolvidos ao longo de todo o ano 

letivo. Assim, o primeiro objetivo, numa fase inicial, consistia que os alunos 

fossem capazes de cooperar entre eles e ajudarem-se mutuamente. Após este 

fase, foram criadas dinâmicas que desenvolvessem a autonomia e 

responsabilidade dos alunos. 

A elaboração de cada UD foi extremamente trabalhosa, no entanto, depois 

de produzir as primeiras, comecei a dominar melhor o processo, pelo que as 

últimas surgiram com mais facilidade e simplicidade. O facto de ter adaptado as 

UD iniciais para uma nova estrutura consistiu numa melhor explicitação dos 

conteúdos, nas atividades para se trabalhar os mesmos e quais os 

comportamentos esperados. Basicamente, este processo facilitou muito o meu 

trabalho ao longo do ano, pois tinha um fio condutor que permitia guiar e adaptar 

o processo de ensino-aprendizagem. A nova configuração, materializada no 

plano da UD (aplicação – módulo 8) pode ser observada em anexo (ver anexo 

3). 

É de salientar que nem todas as UD foram cumpridas na íntegra, uma vez 

que tiveram de ser ajustadas e adaptadas ao nível e dificuldades dos alunos. 

Assim, no decurso do processo, ao refletir sobre as decisões tomadas e o 

impacto que estavam a ter, permitiu-me reformular, logo, melhorar a qualidade 

de ensino que proporcionei aos meus alunos 

Em suma, para se projetar um bom planeamento é necessário seguir um 

modelo coerente e articulado, que inclua todos os aspetos fundamentais 

(analisar para decidir e aplicar) e todas as categorias transdisciplinares (âmbito 

motor, cognitivo e social), havendo ainda a necessidade de justificar as opções 

tomadas. 

 

O plano de aula 

O plano de aula é o nível mais profundo de todo o processo de planeamento, 

pois é aquele que materializa todo o conhecimento. É neste momento que o 

professor assume o controlo absoluto do ambiente de aprendizagem e da turma, 

sendo as diretrizes e caminho que escolhemos percorrer com os nossos alunos 

se repercutem nas aprendizagens que estes alcançam. 
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O processo de planificação das aulas exigiu uma preparação muito cuidada, 

no sentido de corresponder às necessidades de cada aluno e, conjuntamente 

responder aos objetivos traçados nos dois níveis de planeamento anteriores, 

nomeadamente o anual e da UD. Neste âmbito, Bento (2003, p. 63), refere que 

“a preparação da aula apoia-se no planeamento a longo prazo. Tendo em 

atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino, bem 

como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na preparação da 

aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos; é planificado o seu decurso 

metodológico e temporal”. 

O plano de aula assume-se assim, como um instrumento de apoio à prática 

pedagógica e ao contexto real da aula, sendo alvo de intervenção e adaptação 

de acordo com os problemas evidenciados no momento. Nesse sentido, deve 

abranger os conteúdos a serem lecionados, os objetivos gerais e específicos, 

quais as tarefas de aprendizagem e respetivas componentes críticas. 

Progressivamente, ao longo da planificação dos planos de aula, tentei 

sempre ser criativa e inovar, propondo atividades lúdicas, mas sem nunca 

esquecer a vertente pedagógica. Em consequência disto, consegui motivar os 

alunos para as aulas de EF, levando-os a assumir uma postura mais ativa, 

empenhada e interessada. Nos anexos pode observar-se um exemplo de plano 

de aula (ver anexo 4). 

No início do ano, o PC estipulou que os planos de aula teriam de ser 

entregues no início de cada sessão. Após cada aula, na reunião semanal com o 

PC tinha lugar o debate acerca do que tinha corrido bem e mal, e quais os 

aspetos a alterar. Assim, o facto de tentar a ver se resulta, fez ainda mais sentido 

na minha prática pedagógica, pois tive de ser capaz de refletir e justificar todas 

as decisões tomadas. 

O plano de aula, enquanto guião, não é uma estrutura fechada, que tem que 

ser cumprido rigorosamente. É um documento que tem de ser flexível e 

adaptável ao contexto e aos problemas detetados no desenrolar da prática.  

Para terminar este ponto relativo ao planeamento, recorro ao pensamento 

de Bento (2003, p. 101), que sustenta que “depois de uma boa aula pode estar-

se esgotado mas também satisfeito e feliz”. Sem dúvida, que vivenciei isto no 
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papel enquanto professora estagiária e senti-me muito feliz e realizada por 

promover resultados positivos nos meus alunos ao longo deste percurso. 

 

4.4. O desenvolvimento da descoberta – Aplicação e evolução do 

processo de ensino-aprendizagem 

Como tudo na vida, existem vários caminhos! Pelo que me coube a mim 

decidir e seguir o rumo em que mais acreditava. 

Ao longo da minha formação inicial foram várias as orientações que me 

foram transmitidas, em função daquilo em que acreditavam. De facto, é 

compreensível que uns acreditam mais em determinadas técnicas, modelos, 

processos, métodos e estratégias, enquanto que outros consideram outros mais 

adequados. Assim, só na prática autónoma é que conseguimos ter perceção do 

que para nós, é certo e errado, o que resulta e o que não resulta. Isto porque 

nada resulta de igual forma em contextos distintos, bem como os resultados e 

as aprendizagens obtidos. Podemos, assim, afirmar que não existem receitas, e 

todos os conhecimentos teóricos adquiridos devem ser transformados num 

conhecimento profissional. Como tal, cada professor é o responsável por traçar 

o seu trajeto e os seus objetivos, e mesmo que todos os outros sigam outro rumo, 

cada um deve seguir e atuar em consonância com as suas convicções, 

expetativas, crenças e conceções. Antes de tudo, devemos ser quem somos, 

não devemos ter receio em assumir aquilo que somos, pois é muito importante 

ser transparente, correto, franco, sincero e verdadeiro com os outros e para com 

os outros. É fundamental configurarmos o nosso modo de viver num processo 

de interação com os outros, visando o bem de todos. 

Embora o professor seja o principal responsável por traçar o seu rumo e os 

seus objetivos, existem muitas caraterísticas que o professor deve possuir, para 

que tenha sucesso no processo de ensino-aprendizagem na sua carreira 

enquanto pessoa e profissional. Atualmente, são poucos os professores que 

agregam todas as particularidades que favorecem para se tornarem num “bom 

professor”. Segundo Galvão (2002), a missão do professor foca-se em três 

domínios: conhecimento, prática e atitude. Isto é, o docente deve ser capaz de 

dominar o conteúdo, saber transmiti-lo e apelar às normas e valores. 
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Cruz et al. (2017), definem um conjunto de qualidades que restringem um 

bom professor, nomeadamente a ligação entre o conhecimento, planeamento e 

didática, o relacionamento com os alunos, os atributos pessoais, a capacidade 

de motivação e o nível de exigência. Relativamente ao primeiro, o professor deve 

ser capaz de articular a teoria com a prática aplicando todos os conhecimentos 

e adaptar a sua intervenção de acordo com a individualidade dos seus alunos. A 

relação pedagógica é considerada o aspeto central da qualidade do trabalho do 

professor – este deve adotar uma postura mais democrática, ouvindo os alunos 

e desafiando-os. Os atributos pessoais do professor vão ao encontro da sua 

personalidade e às caraterísticas que o tornam um bom líder. A motivação é 

crucial para que ocorra a aprendizagem frente a um determinado obstáculo e 

situação. Por fim, o nível de exigência é associado ao perfil individual do 

professor, que pode estar relacionado com atitudes fortes e pouco flexíveis em 

relação a algumas tarefas e posturas. 

Para mim, um bom professor sempre foi aquele que apresentava uma boa 

relação com os seus alunos, que ouvia e sabia ouvir, que ensinava e ao mesmo 

tempo aprendia, que dava e recebia. Hoje, aproximo-me desta perceção de 

professor ideal, pois tive uma experiência muito enriquecedora neste sentido. 

Nunca fui muito autoritária, estive sempre aberta a mudanças e assumi uma 

postura de bom exemplo e líder junto aos meus alunos. Ainda que, enquanto 

professora estagiária de EF, tenha sido uma agradável presença na instituição 

que tentava comprometer a nossa área, é, ainda, necessário continuar a lutar 

por este crescimento e reconhecimento da mesma. 

Quando integramos a profissão de professor, devemos construir e moldar a 

nossa identidade pessoal e profissional de acordo com as nossas expetativas e 

metas que pretendemos alcançar. Contudo, uma caraterística crucial a alcançar 

é a confiança. Isto é, ter confiança naquilo que está a ensinar e na forma como 

age, porquanto este é o ponto de partida para se conseguir ser um bom líder, 

transmitindo informação significativa e intervindo de forma eficaz e pertinente. 

Quando parti para este desafio, uma das minhas preocupações era não 

conseguir vencer a minha insegurança e desempenhar de forma adequada a 

função de professora. Tinha também receio de não conseguir ser criativa nos 
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exercícios ou situações de aprendizagem. Todavia, na maior parte das vezes, 

obtive sucesso e alcancei o que pretendia. O facto de ser empenhada e 

perfecionista levou-me a trabalhar para ser cada vez melhor, quer a nível pessoal 

como profissional. Como tal, recorri muitas vezes aos colegas de estágio, mas 

principalmente ao PC, quando tinha dúvidas sobre o que fazer ou como fazer. 

Assim, reconheço que a cooperação é crucial neste percurso, tal como procurei 

espelhar no título deste capítulo, o desenvolvimento da descoberta. De acordo 

com Conceição e Sousa (2012), a cooperação profissional deve ser uma 

competência privilegiada, atualmente, na profissão de professor. É através deste 

valor que se partilha recursos, ideias e práticas. 

No final de cada período tive o cuidado de distribuir uma folha por cada 

aluno, com o intuito de apontarem tudo aquilo que achavam que teria que mudar 

relativamente às aulas e à professora. Esta estratégia surgiu com o propósito de 

alterar e adaptar a minha prática incorporando a opinião dos alunos e não 

apenas a minha reflexão. Os principais fatores de mudança, que os alunos 

registaram, foram o comportamento da turma e diversificar os circuitos de 

condição física, tal como se verifica no excerto abaixo: 

“Ao ler estes documentos facilmente detetei que a maior parte dos 

alunos mencionaram que o comportamento da turma e a 

diversificação dos circuitos de condição física eram os principais 

fatores de mudança. Assim, relativamente ao comportamento 

optei por incluir os alunos no processo de aprendizagem e em 

relação aos circuitos optei por propor a elaboração aos alunos dos 

mesmos” (Diário da professora 11 – 3 a 4 de janeiro). 

 

Segundo Brait et al. (2010), o docente não transmite apenas informações, é 

também responsável pela construção da cidadania dos seus alunos. De acordo 

com Veras e Ferreira (2010), é essencial os alunos denotarem que a professora 

tem interesse em ouvir as suas opiniões sobre o conteúdo e a dinâmica das 

aulas. De facto, a abertura do professor e o saber ouvir os seus alunos é muito 

importante, pois é desta forma que os alunos são capazes de refletir sobre os 

seus problemas e encontrar soluções para os ultrapassarem. 
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4.4.1. Os modelos e as estratégias 

“As metáforas e imagens sobre o que constitui o cerne do ensino, o bom 

professor, a boa aula, o desempenho pedagógico exemplar mudam com o 

tempo, ecoando no presente ou projetando no futuro as transformações em 

curso na sociedade”. 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 40). 

 

A minha descoberta enquanto professora estagiária de EF foi um verdadeiro 

desafio! Desta forma, a minha intervenção foi objeto de mudanças ao longo do 

EP. Assim, este ponto materializa-se na transformação e aplicação da teoria na 

prática, pela aplicação de diferentes modelos e estratégias de acordo com as 

diferentes modalidades e caraterísticas do contexto real de ensino. 

 

• Corfebol 

A primeira UD que lecionei foi a de Corfebol. Como NE, optamos por realizar 

esta UD em grupo, reunindo distintos saberes, perspetivas e conceções. O 

objetivo foi facilitar todo o processo de planeamento, e ajustar os conteúdos à 

dificuldade dos alunos e metodologias de ensino a adotar, privilegiando sempre 

o crescimento e a formação crescente. Assim, julgamos que a melhor forma de 

organização metodológica do conteúdo seria da base para o topo, iniciando a 

aprendizagem do simples para o complexo. Apesar de esta não ser uma opção 

recorrente no processo de ensino-aprendizagem, principalmente nos jogos 

desportivos coletivos, tornou-se a melhor opção tendo em conta o 

desconhecimento e incompreensão dos alunos face à modalidade. 

É importante referir que na primeira aula, optamos por exercícios analíticos, 

produzindo uma melhor assimilação dos conteúdos e das principais regras de 

corfebol. A partir da segunda aula, a situação de jogo próxima da formal, 

dependendo do número de alunos em cada turma, esteve sempre presente. 

Contudo, a meio da UD verifiquei que a abordagem base-topo não estava a ser 

a mais adequada, nem estava a decorrer da forma estipulada. Em conversa e 

reflexão com o PC, julgamos por bem recorrer mais a situações de jogo com o 

intuito de os alunos assimilarem com mais facilidade os conteúdos e 
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conseguirem arranjar soluções aos problemas emergentes no desenrolar do 

mesmo, adotando assim uma estratégia do topo-base. Neste âmbito, e de acordo 

com Garganta (2005), é possível categorizar situações que podem, com maior 

probabilidade, conduzir à concretização de diferentes objetivos de jogo. Não 

obstante, a apreensão da lógica do jogo, parte do jogo para as habilidades e não 

das habilidades para o jogo. Isto permite aos alunos aprendam a eleger os meios 

técnicos mais adequados para dar resposta às situações-problema que vão 

surgindo ao longo da interação com o envolvimento.  

Em congruência com a mensagem passada ao longo de todo o ciclo de 

estudos do mestrado, foi minha intenção proporcionar o maior número de 

experiências pedagógicas, procurando utilizar o mais possível as aprendizagens 

dentro do contexto de jogo. Deste modo, contemplei algumas progressões de 

ensino que visavam melhorar a qualidade da execução técnica.  

Como forma de melhorar a condição física dos alunos ao longo da UD, optei 

por elaborar um circuito uma vez por semana, adaptado às exigências do 

corfebol. O circuito era composto por quatro estações, realizadas durante 20 

segundos, com 10 segundos para trocar e descansar. Esta forma de treino é 

conhecida como tabata, requerendo grande intensidade. Segundo Rodrigues et 

al. (2017), o tabata consiste num método de treino intervalado de alta 

intensidade. Esta proposta de treino permite trabalhar e desenvolver as aptidões 

cardiorrespiratórias e de força num curto espaço de tempo.  

Com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

relativamente às principais regras da modalidade de corfebol, optei por criar 

fichas de trabalho (ver anexo 5) proporcionando aos alunos outros métodos para 

desenvolverem e aperfeiçoarem o conhecimento. Organizei também torneios, na 

qual os alunos tiveram que exercer a função de árbitros, tornando o processo de 

ensino mais global e abrangente.  

Em relação à minha prática, como esta modalidade foi a primeira a ser 

lecionada, recorri mais ao Modelo de Instrução Direta, uma vez que ainda 

apresentava alguma falta de confiança e dificuldade na gestão da aula. Segundo 

Mesquita e Graça (2011), este modelo é caraterizado por centrar o professor nas 

tomadas de decisões e por determinar o padrão de envolvimento e participação 
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dos alunos nas tarefas propostas. Isto exige que o profissional domine um bom 

conhecimento da matéria, que apresente novas habilidades, monitorize maior 

tempo de empenhamento motor dos alunos e intervenha constantemente nos 

erros evidenciados em relação aos objetivos. Como consequência, a autonomia 

proporcionada aos alunos foi muito reduzida, com o intuito de proporcionar mais 

tempo de prática e evitar comportamentos inapropriados.  

Por fim, senti muita dificuldade no processo de avaliação, na qual necessitei 

de mais uma aula para além daquelas que estavam estabelecidas. Contudo, 

posso concluir que esta modalidade foi um sucesso, os alunos gostaram deste 

novo desporto. 

 

• Atletismo 

A modalidade de atletismo surgiu depois do corfebol, na qual se estendeu 

por seis aulas seguidas. Esta UD consistiu numa abordagem da base para o 

topo, sendo que nos conteúdos abordados foi realizada uma primeira abordagem 

global para que os alunos experimentassem e conhecessem os gestos técnicos, 

para posteriormente construir uma série de exercícios que permitissem uma 

evolução crescente de dificuldade, partindo do movimento mais simples até à 

ação final. Ao adotar esta estratégia pretendi que os alunos fossem capazes de 

compreender da melhor forma possível as técnicas inerentes a cada uma das 

habilidades em questão.  

Iniciei o atletismo através da AD, com o propósito de percecionar os 

conhecimentos que os alunos possuíam inicialmente e servir de base para a 

elaboração e planeamento das aulas seguintes. Uma vez que este processo não 

iria ocupar toda a duração da aula, optei por incluir o circuito de treino funcional. 

Neste contexto, dividi a turma em dois grupos por ordem alfabética. Em virtude 

de ter alunos que não podiam realizar a aula, integrei-os de forma ativa na 

mesma, como se pode averiguar no excerto do diário de bordo.   

“Optei por numa parte inicial dividir a turma em dois grupos, de 

forma a facilitar o meu processo de intervenção. Assim, optei por 

colocar um aluno que não faz aulas, como responsável por 

controlar o circuito de treino funcional, pelo que quando eu 
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apitasse duas vezes, ele já sabia que tinha que mandar trocar. 

Esta dinâmica correu muito bem, uma vez que permitiu que eu 

tivesse mais focada nos alunos que estavam a realizar a 

avaliação” (Diário da professora 1 – 16 a 19 de outubro). 

 

O facto de integrar os alunos (alunos que não podiam realizar a aula de EF) 

ativamente na aula, proporcionou uma boa dinâmica da mesma e não tive 

problemas no controlo das tarefas, sendo que assumi uma intervenção correta 

no controlo da turma e garanti que as aprendizagens estavam a ser adquiridas. 

A componente da condição física manteve os fundamentos reportados para 

unidade de corfebol – o circuito foi elaborado por mim tendo em conta as 

exigências do atletismo.  

Já na cultura desportiva, com o intuito de melhorar a aprendizagem, o 

conhecimento e a familiarização dos alunos face à modalidade, recorri não só à 

transmissão de informação, mas fomentei a autonomia e a interajuda entre os 

alunos. Assim, tive o cuidado de elaborar skillcards (ver anexo 6), para que os 

alunos tivessem conhecimento da tarefa a realizar e percebessem também como 

se alcançava o objetivo final da mesma. Esta estratégia tornou as aulas mais 

dinâmicas e motivadoras, promovendo a responsabilidade e a autonomia. O 

facto de terem de ajudar e cooperar com os colegas, contribuiu para que os 

alunos mantivessem uma postura mais comprometida com a tarefa. 

Numa das turmas havia três alunos que não faziam aulas, devido a 

problemas de saúde, pelo que optava por recorrer a eles em algumas tarefas de 

organização da aula, facilitando assim o meu trabalho e intervenção junto aos 

alunos. Em consequência desta estratégia, consegui motivar mais os alunos e 

melhorar o seu comportamento, tal como espelham os excertos a seguir 

apresentados:   

“Nesta turma de forma a facilitar o meu trabalho e dedicação aos 

alunos, optei por recorrer aos alunos, que não realizavam a aula, 

na organização da mesma, em tarefas como distribuir coletes, 

controlar o tempo no circuito e recolher o material. Quando a 

última série do circuito estava perto do fim, o aluno que estava 
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com essa tarefa avisava-me para estar atenta e alertar os alunos 

para trocar de situações de aprendizagem” (Diário da professora 

2 – 23 a 26 de outubro). 

 

“O facto de ter alunos a auxiliarem-me nestas questões, permite-

me estar mais atenta aos conteúdos da modalidade e intervir com 

o intuito de melhorar o desempenho dos alunos ligados aos 

exercícios específicos. O comportamento da turma nesta aula foi 

bom, pois todos os alunos fizeram os exercícios propostos e 

estavam entusiasmados, empenhados e ativos no decorrer da 

sessão” (Diário da professora 2 – 23 a 26 de outubro). 

 

Além da estratégia anteriormente reportada, quando tinha outros alunos que 

não realizavam a aula, optei por criar um modelo de relatório (ver anexo 7) que 

eles tinham de responder durante a aula e entregar no final. Atendendo às 

diretrizes de Costa e Costa (2013), o relatório continha perguntas ligadas à 

modalidade. Com isto, evitei que os alunos ficassem na brincadeira e que 

prejudicassem o bom desenrolar da aula. 

Em relação à metodologia recorri novamente ao Modelo de Instrução Direta. 

Contudo, tive o cuidado de apresentar constantemente critérios de êxito nas 

tarefas de aprendizagem, para que os alunos obtivessem um sentido de 

responsabilidade (Mesquita & Graça, 2011). Esta dinâmica resultou muito bem, 

pois a autonomia dos alunos já esteve mais evidenciada ao longo das aulas. 

Este entendimento está presente na reflexão abaixo: 

“Por fim, é de salientar todo o comportamento da turma nestas 

aulas, uma vez que surgiram melhorias quanto às atitudes por 

parte de alguns alunos, apresentando-se mais ativos, 

empenhados e interessados nas sessões. Uma justificação para 

isto é o facto de maior parte deles mencionarem que estão 

realmente a ter aulas de Educação Física, pois abordam diversas 

modalidades com uma abordagem contínua e com momentos 

mais lúdicos” (Diário da professora 2 – 23 a 26 de outubro). 
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Outra estratégia implementada para evitar a disciplina foi a competição. 

Tentei proporcionar atividades diferentes, mais criativas e dinâmicas, e ao 

mesmo tempo incrementando a competição. Ao recorrer a este tipo de situações 

de aprendizagem, senti um maior empenhamento e participação por partes dos 

alunos. Verifiquei também o espírito de equipa e a cooperação no decurso dos 

diferentes exercícios, durante os quais foram capazes de ter fair-play e respeito 

pelas outras equipas.  

Nesta UD consegui cumprir na plenitude. Senti melhorias ao nível do 

desempenho motor na AS e os alunos ficaram a ter outra perceção das aulas de 

atletismo, adquirindo gosto pela modalidade. Face a também ter havido 

melhorias relativamente ao comportamento da turma, optei por introduzir o 

Modelo de Educação Desportiva (MED) na modalidade seguinte a lecionar, o 

voleibol. 

 

• Voleibol 

Esta modalidade decorreu no fim do primeiro período, estendendo-se por 

dez aulas. A elaboração desta UD reuniu os pareceres do PC e de um professor 

de EF ligado ao voleibol, bem como a troca de ideias com um dos professores 

estagiários desta área. Assim, houve uma discussão profunda acerca das 

melhores opções de ensino. 

A organização metodológica para o conteúdo desta UD consistiu numa 

abordagem do topo para a base. Esta opção foi reforçada pela experiência tida 

aquando da lecionação do corfebol, em que percebi ser esta a melhor opção, 

pois é através dos problemas detetados no jogo que os alunos são capazes de 

eleger os meios técnicos mais adequados para dar resposta a essas situações. 

Assim, esta UD estruturou-se em torno do Modelo de Abordagem Progressiva 

ao Jogo (MAPJ), que consiste no abandono do ensino da aprendizagem das 

habilidades técnicas, privilegiando uma abordagem centrada no jogo, com 

valorização das dimensões de formação pessoal, social, cultural, cognitiva e 

motora. 
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De acordo com Tavares (2015), o MAPJ estabelece uma interação das 

componentes tática e técnica, em conformidade com a dinâmica do jogo e os 

objetivos de aprendizagem. Logo, o mesmo não nega a necessidade do ensino 

da técnica, apenas sustenta que o seu trabalho específico surja através das 

situações e da contextualização do jogo. Contudo, a passagem para um nível 

superior de prática requer que os conteúdos abordados na etapa em questão 

sejam do domínio dos alunos.  

Como o voleibol é uma modalidade de difícil aprendizagem, sobretudo ao 

nível técnico, é frequentemente ensinado tendo por base exercícios mais 

“analíticos”. Contudo, em situação de jogo, as habilidades técnicas aprendidas e 

exercitadas desta forma não são colocadas em ação tal e qual como foram 

aprendidas, visto existir uma imprevisibilidade que é caraterística do jogo 

(Mesquita et al., 2015). 

Para além do MAPJ, importa esclarecer que a intervenção em termos de 

ambiente de aprendizagem se estruturou com base no MED, na procura de 

promover aprendizagens contextualizadas, autênticas e educacionalmente ricas, 

que considerassem a pessoa que mora dentro de cada aluno. Segundo Graça 

(2015), as modalidades são abordadas de forma reproduzida e sem qualquer 

ligação entre anos letivos. Então ao aplicar este modelo, pretendi contrariar esta 

tendência, tentando replicar resultados satisfatórios. Esta opção surgiu com o 

propósito de assegurar um melhor clima de aula, tal como está explanado no 

excerto seguinte:  

“Distribuir os alunos mais “perturbadores”, em termos de 

comportamento, pelas quatro equipas, atribuindo-lhes funções de 

responsabilidade, permite-me gerir de forma mais serena a aula, 

assegurando um clima de disciplina e respeito” (Diário da 

professora 4 – 6 a 9 de novembro). 

 

Quanto à atuação propriamente dita, a AD tornou-se a base de todos os 

microciclos, uma vez que forneceu as informações relativas aos conhecimentos 

técnicos e táticos dos alunos. Esta foi realizada em situação de jogo 2x2, por ser 

uma forma simples de jogo, mas que incluía todos os elementos fundamentais 
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da modalidade e que seriam abordados ao longo das várias aulas. O 

comportamento da turma, nesta sessão, começou a revelar-se mais positivo. 

Contudo, após a formação das equipas e ter mencionado quais eram, os alunos 

apresentaram atitudes muito negativas, havendo um retrocesso relativamente ao 

que já se tinha conquistado, o que me deixou muito desiludida. Este sentimento 

está patente na sequência de excertos apresentados de seguida: 

“Por fim, é de salientar o comportamento da turma nesta aula, 

uma vez que surgiram melhorias quanto às atitudes por parte de 

alguns discentes. Sinto que esta melhoria possa ter surgido 

devido ao facto de ter inserido uma modalidade de que a maior 

parte dos alunos gostam, e o facto de os deixar escolher o par 

com quem jogavam, facilitou toda a minha intervenção durante a 

sessão” (Diário da professora 4 – 6 a 9 de novembro). 

 

“Notei logo no início da aula um descontentamento por parte de 

alguns alunos relativamente às equipas, o que acabou por 

prejudicar o clima inicial da mesma. Optei por deixar de parte a 

refutação desses alunos e parti de imediato para a concretização 

dos exercícios” (Diário da professora 5 – 13 a 16 de novembro). 

 

“O comportamento da turma nesta aula foi muito contraditório 

daquilo que já se tinha conquistado, deixando-me muito 

desiludida com os alunos. Assim, no final da mesma, reuni todos 

e mostrei o meu desagrado para com as suas atitudes e 

comportamentos, apelando a que tivessem uma contribuição mais 

correta nas próximas aulas, facilitando assim o meu trabalho e a 

aprendizagem de todos” (Diário da professora 5 – 13 a 16 de 

novembro). 

 

Este descontentamento quanto às equipas, surgiu do mau relacionamento 

que os alunos apresentavam entre si. Segundo Guimarães et al. (2001), é 

fundamental que as equipas sejam mistas, promovendo diversos momentos e 
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contactos entre eles, proporcionando relações afetivas. É através desta 

familiaridade que se consegue desenvolver o respeito e a compreensão entre 

todos, experienciando um ambiente de solidariedade. É ao longo deste trabalho 

coletivo que se alcançam situações de cooperação, diálogo e interação entre os 

alunos. Quando estas questões conseguem ser bem trabalhadas pelos 

professores, geram um maior conhecimento mútuo, visando o bem-estar de 

todos. Em suma, os docentes têm de intervir nos conflitos entre os alunos, 

promovendo a ligação de afetividade, conhecimento de si próprio e do outro. 

A componente da condição física manteve a diretriz da modalidade de 

corfebol e atletismo, isto é, elaborei o circuito, indo ao encontro das exigências 

do voleibol. Já a cultura desportiva esteve presente em todos os torneios 

realizados ao longo da UD. 

Iniciei o ensino desta modalidade através do 1x1, progredindo até ao 2x2. 

Na primeira situação, optei por colocar objetivos nas variantes e pontuação nas 

mesmas. Isto surgiu com o propósito de um melhor encadeamento das ações 

por parte dos alunos, proporcionando também às equipas uma melhor 

pontuação se cumpriram com os requisitos propostos. Esta estratégia resultou 

do facto de os alunos não mostrarem grande motivação e empenho no que diz 

respeito à situação de jogo 1x1. 

Quando passei para o 2x2, verifiquei que algumas alunas apresentavam 

muitas dificuldades, raramente tocando na bola e não havia fluxo de jogo. De 

forma a colmatar este problema, decidi trabalhar por níveis, o nível 1 (1x1) e o 

nível 2 (2x2). Assim, no nível 1, adotei critérios de sucesso para as alunas, tais 

como, iniciar o jogo em passe, dar o número de autopasses que considerassem 

necessários para conseguir manter a bola em jogo, realizar o serviço dentro do 

campo, entre outras. Já no nível 2, a maior dificuldade consistiu na diferenciação 

de papéis, pelo que coloquei como imposição a realização de três toques 

obrigatórios, exigindo assim a comunicação. No serviço por cima, podiam servir 

dentro do campo e recuar, à medida que iam conseguindo cumprir com os 

requisitos propostos, aproximando-se da linha final. A evolução dos alunos na 

transição (2x2) foi notória, havendo já preocupação em comunicar e avançar 

para a rede no caso de não receber, ficando numa posição paralela à mesma. 
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Com estas estratégias verifiquei que os alunos estavam a conseguir alcançar os 

objetivos pretendidos e apresentaram resultados de evolução e sucesso.  

Relativamente à aplicação do MED, nesta modalidade, optei por selecionar 

as caraterísticas da afiliação e da época desportiva, na qual pertenciam a um 

grupo e tiveram de escolher uma cor, um capitão, um nome da equipa e o grito. 

De acordo Graça e Mesquita (2007), a afiliação é fundamental na utilidade deste 

modelo, uma vez que promove a integração dos alunos em equipas e como 

consequência o desenvolvimento do sentimento de pertença face a um grupo. 

Já Quina (2009), ao utilizar o MED, passa a encarar as UD como épocas 

desportivas, providas de equipas com nomes, símbolos, cores, capitães, 

treinadores, dirigentes e toda uma variedade de caraterísticas específicas. 

Assim, este padrão permite diminuir os fatores de exclusão, procurando 

harmonizar a competição com a inclusão. Posteriormente, permite fomentar o 

equilíbrio de competitividade entre as equipas, promovendo desta forma as 

relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem.  

O facto de proporcionar torneios e recorrer ao apoio dos alunos que não 

fazem aula na organização e realização destas atividades, proporciona um maior 

envolvimento e participação de todos, contribuindo para um bom clima de aula. 

Esta boa dinâmica pode ser observada no excerto do diário de bordo: 

“A aula correu bastante bem, com todos os alunos a assumir, de 

forma responsável, cada uma das funções que lhes está 

destinada. De forma a privilegiar esta plenitude de papéis optei 

por colocar duas equipas em confronto, uma a arbitrar e outra a 

realizar o circuito de condição física. O facto de ter alunos que não 

fazem aulas foi realmente útil. Quer na montagem do material 

quer nas tarefas de gestão, na qual três alunos têm sido uma 

grande ajuda. Existe um que assume sempre o controlo do 

circuito” (Diário da professora 8 – 4 a 7 de dezembro). 

 

A estratégia atrás apresentada originou a competição. Assim, se os alunos 

tiverem um objetivo competitivo acabam por se esforçar e empenhar mais, 

diminuindo os tempos mortos e privilegiando a relação entre eles e o tempo de 
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prática. O facto de trabalharem em equipas e se sentirem responsáveis pelo 

sucesso e pela autonomia de alcançar a mesma, permite que todos se 

mantenham empenhados e preocupados com a sua aprendizagem. Segundo 

Mesquita et al. (2015), a competição é um contexto essencial no ensino das 

crianças e jovens, pois está sempre presente um objetivo final. 

Estas dinâmicas resultaram muito bem, a autonomia dos alunos já foi bem 

visível ao longo das aulas. A utilização do MED resultou muito bem, pois teve 

efeitos positivos na turma, dado que antes os alunos tendiam a apresentar 

comportamentos inapropriados e nesta modalidade começaram a relacionar-se 

melhor. Ao sair dos métodos tradicionais e repetidos consegui abordar os 

conteúdos de forma distinta e desenvolver sentidos de afiliação importantes, 

apelando à afetividade e melhorando a aprendizagem (Veras & Ferreira, 2010). 

No final das aulas, de forma a trabalhar e privilegiar a afiliação, a socialização 

e o respeito, pedi que cada equipa procedesse à realização do seu grito, 

finalizando as mesmas com um ambiente divertido e diferente. 

 

• Andebol 

O início do 2º período ficou marcado pelo andebol, que decorreu ao longo 

de nove aulas. A elaboração desta UD partiu dos resultados obtidos na AD 

realizada na primeira sessão. A sua construção seguiu a lógica de ideias 

expostas no livro de Luísa Estriga e Ireneu Moreira, denominado de “Ensino do 

Andebol na Escola”, datado de 2014. 

Todos os conteúdos a serem abordados foram escolhidos tendo como base 

este referencial, nomeadamente os níveis 1 e 2, do jogo sem sistema à 

organização rudimentar e desta à diferenciação do espaço. Todavia, o 

cruzamento e a defesa à zona não foram considerados, isto tendo em conta o 

elevado número de conteúdos face ao nível de alguns alunos da turma e às 

poucas aulas dedicadas a esta modalidade. 

A organização das aulas seguiu uma abordagem topo-base, pelo que as 

situações de jogo ou semelhantes foram constantes e o ponto de partida para a 

aprendizagem dos meios táticos de grupo.  
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Ao continuar a apelar à inclusão e participação ativa dos alunos em todas as 

tarefas, tornou-se imprescindível considerar o aluno como construtor ativo da 

sua própria aprendizagem, no seio de uma equipa de trabalho. Assim, não utilizei 

apenas um modelo, mas sim um misto de vários, retirando algumas 

caraterísticas particulares de cada um. A base foi o MED e o Modelo 

Desenvolvimental, incluindo, sempre que necessário o MID e a Aprendizagem 

Cooperativa. 

Deste modo, nas minhas aulas procurei adaptar as exigências dos exercícios 

à capacidade de resposta dos alunos. O que vai ao encontro do Modelo 

Desenvolvimental, que segundo Mesquita e Graça (2011, p. 52), é essencial “(…) 

configurar uma sequência de desenvolvimento do conteúdo e estruturação de 

tarefas de aprendizagem, tendo em vista um processo de aprendizagem focado 

sobre a efetiva melhoria do desempenho dos alunos”. Assim, surgem três 

conceitos principais, a progressão, o refinamento e a aplicação. No que diz 

respeito ao primeiro, o professor deve ter em consideração a complexidade dos 

exercícios, partindo do simples para o complexo. Relativamente ao refinamento, 

este corresponde à definição dos conteúdos e estratégias para a sua utilização. 

Por último, a aplicação está relacionada com a realização de tarefas de 

competição e autoavaliação (Mesquita & Graça, 2011). 

Nesta UD, senti que os alunos tinham dificuldades em relacionar-se uns com 

os outros e contactarem fisicamente. De forma a resolver esta situação, recorri 

maioritariamente a situações de jogo reduzidas e ao jogo formal, proporcionando 

assim o relacionamento. Segundo Gondim e Costa (2009), o jogo promove os 

contactos físico e emocional entre os alunos e os professores, pelo que é 

fundamental nas relações que as atividades lúdicas promovem. 

Numa fase inicial, no contexto de jogo, decidi não usarem o drible. Esta 

decisão sucedeu com o propósito de os alunos não se deslocarem apenas 

através do drible. Caso permitisse, eles iam deixar de parte as mudanças de 

direção, as fintas e as movimentações constantes sem bola (Estriga & Moreira, 

2014). Esta estratégia permitiu que os alunos se movimentassem mais à procura 

de linhas de passe, respeitando o número de passos permitido e, ao mesmo, 

que comunicassem em equipa. 
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Devido à falta de espaço para lecionar esta modalidade, optei por organizar 

as aulas em circuito. Assim, permitia o máximo número de tarefas num espaço 

reduzido e mantinha todos em atividade. Esta estratégia foi implementada 

também no sexto ano, proporcionando um maior tempo de empenhamento 

motor. 

Relativamente à demonstração das tarefas solicitadas, recorri aos alunos 

praticantes de andebol. Esta estratégia foi importante, pois eles sentiram que 

estavam a ser vistos como exemplos para os restantes colegas, proporcionando 

assim maior atenção e respeito por todos.  

Quanto à categoria da fisiologia do treino e condição física, esta seguiu uma 

lógica um pouco diferente daquela que costumava aplicar nas modalidades do 

primeiro período. Nesta UD, cada uma das quatro equipas formadas teve de 

elaborar o seu próprio circuito, seguindo as diretrizes explanadas no dossiê do 

grupo, principalmente as seguintes: 

• Escolher 4 exercícios que permitam trabalhar as capacidades 

coordenativas e condicionais referentes ao andebol: coordenação, orientação 

espacial, reação, ritmo, força, velocidade e resistência; 

• Alterar grupos musculares (MS – MI – Tronco). 

O objetivo desta aplicação foi privilegiar a autonomia dos alunos e a 

aquisição de conhecimentos úteis ao longo das aulas e para o seu quotidiano, 

designadamente da opção por estilos de vida mais saudáveis. Esta dinâmica foi 

muito satisfatória, uma vez que os alunos se envolveram e participaram mais nas 

aulas, assumindo uma postura mais responsável. Esta situação é explanada no 

excerto abaixo: 

“Ao envolver os alunos desta forma, verifiquei que estes foram 

responsáveis e autónomos na composição da tarefa e averiguei 

que cada grupo tinha sido encarregado pela sua implementação 

e organização durante a aula” (Diário da professora 13 – 16 a 18 

de janeiro). 

 

A categoria da cultura desportiva também foi assumida de forma diferente. 

Com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 
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relativamente às principais regras da modalidade de andebol, optei por introduzi-

las a pouco e pouco e aprofundar esta temática à medida que ia avançando na 

lecionação dos conteúdos. Esta categoria, à semelhança da anterior, foi também 

da responsabilidade dos alunos. Assim, cada semana, umas das equipas tinha 

que pesquisar sobre uma regra específica de andebol, indicada pela professora 

e, na fase inicial da aula, apresentar à turma. Depois, em conjunto, discutíamos 

as dúvidas e iniciávamos a componente prática, aplicando-a. Tal como elucida o 

diário de bordo abaixo. 

“A inclusão das regras de jogo nesta unidade didática está a fazer 

bastante sentido. A meu ver, colocar os grupos responsáveis por 

esta tarefa e apresentar à turma e a sua pesquisa tem-se tornado 

vantajoso, tanto a nível coletivo como pessoal. Os alunos, nesta 

função, percebem o quanto é difícil cativar a atenção dos colegas, 

fazer-se ouvir e impor o respeito, o que os faz pensar duas vezes 

nas suas atitudes” (Diário da professora 14 – 22 a 26 de janeiro). 

 

Complementando este procedimento, organizei vários torneios, em que os 

alunos tiveram que exercer diferentes funções, entre as quais a arbitragem, 

considerada a mais importante, tornando todo o processo de ensino-

aprendizagem mais global e abrangente.  

O processo de avaliação a partir desta modalidade seguiu diretrizes 

diferentes das habituais, deixei de aplicar apenas a avaliação sumativa e 

introduzi a formativa. Esta aplicação foi uma mais valia, pois permitiu-me saber 

o que os alunos estavam realmente a aprender. Esta prática consentiu a minha 

capacidade de adaptação e orientação da prática pedagógica, enfatizando a 

aprendizagem. Esta boa implementação pode ser observada no excerto a seguir 

apresentado: 

“A avaliação formativa tem-me permitido observar pequenos erros 

dos alunos que podem ser melhorados e que podem fazer toda a 

diferença. No caso da aluna X, percebi que a bola era muito 

grande e que passava com as duas mãos porque não conseguia 

agarrar apenas com uma; a aluna Y, não armava o braço no 
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momento do passe e remate. Estas dificuldades servem como um 

feedback a incluir na próxima sessão” (Diário da professora 15 – 

5 a 8 de fevereiro). 

 

A autonomia e tarefas de máxima envolvência dos alunos originou melhorias 

globais no comportamento da turma e participação nas aulas. Os alunos 

começaram a mostrar mais interesse pelas aulas e eu, enquanto professora, 

percebi que é possível ir além do ensino tradicional. 

 

• Ginástica Acrobática 

A inclusão da ginástica acrobática estava estabelecida desde o início do ano 

letivo, mas, numa fase inicial de planeamento, não tinha pensado qual seria a 

melhor forma de a lecionar. Devido à indefinição de um tema de estudo e face à 

proposta da PO, esta UD fez parte do meu projeto de investigação-ação, 

centrado nos princípios da AfL, objeto de desenvolvimento no ponto 4.5. do 

presente documento. 

 

• Basquetebol 

A elaboração desta UD partiu dos resultados obtidos na AD realizada na 

primeira aula. A sua construção seguiu a lógica de ideias exposta no livro de 

Fernando Tavares, denominado de “Jogos Desportivos Coletivos: Ensinar a 

Jogar”, datado de 2015, e na sebenta de Princípios e Práticas do Desporto I, 

dedicada à modalidade de basquetebol. 

Os conteúdos foram escolhidos tendo como base estes referenciais, partindo 

da forma básica de jogo 2, que pretende consolidar a anterior, melhorando o 

desempenho e o controlo corporal, desenvolver a tomada de decisão e avançar 

para a forma básica de jogo 3. Esta última forma básica de jogo veio fortificar as 

antecedentes, introduzindo o jogo a campo inteiro e, por isso, a transição defesa-

ataque e o contra-ataque, no sentido de obter vantagem ofensiva. 

Uma vez que os alunos estavam a assumir uma boa postura e um melhor 

relacionamento entre eles, optei por deixá-los escolher as equipas. Esta 

estratégia surgiu com o intuito de perceber até que ponto eles se estavam a 
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relacionar melhor e a cooperar entre eles. Assim, os alunos de basquetebol 

foram os formadores das equipas, evitando que estes ficassem juntos.  

“É tão bom verificar que os alunos estão a adotar uma postura 

totalmente diferente das primeiras aulas deste ano letivo. É 

incrível perceber o papel ativo que assumi na mudança e 

evolução destes alunos, pois sabem comunicar, ouvir e respeitar 

os colegas” (Diário da professora 21 – 19 a 22 de março). 

 

Quanto à componente da cultura desportiva, tornou-se crucial estendê-la por 

todo o período de lecionação, abarcando as regras da modalidade e facilitando 

a compreensão do jogo. Como na modalidade de andebol, o processo de 

autonomia e responsabilidade na transmissão das regras por parte dos alunos 

aos restantes colegas surtiu efeitos muito positivos, optei por voltar a incidir nesta 

questão. Esta estratégia permitiu envolver os alunos como parte ativa nas aulas. 

“A inclusão das regras de jogo nesta UD, tal como no andebol está 

a fazer todo o sentido. O facto de colocar as equipas responsáveis 

pela transmissão das mesmas, proporciona um melhor clima de 

aula, desde o respeito às atitudes” (Diário da professora 21 – 19 

a 22 de março). 

 

A acrescentar a estas mais valias, introduzi ainda a arbitragem, que fez parte 

do maior número de sessões possível e permitindo a aplicação dos 

conhecimentos aprendidos e dos sinais específicos da arbitragem no 

basquetebol. 

Relativamente ao circuito de condição física, este foi elaborado por cada um 

dos grupos de trabalho, à semelhança do que aconteceu em andebol, fazendo 

parte do aquecimento e adotando uma metodologia mais direta e prescritiva, 

ensinando os alunos a assumir um papel ativo no controlo do tempo e anotação 

das repetições.  

A AD foi aplicada na primeira aula, numa situação de jogo 3x3, modelo este 

que foi aplicado durante as sessões seguintes. Tal como no andebol e na 

ginástica acrobática, optei por distribuir o processo de avaliação ao longo da UD, 
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facilitando, assim, a minha intervenção. Deste modo, foi possível desvendar as 

falhas e dificuldades da turma e pude intervir sobre elas, ajustando o processo 

de ensino às suas necessidades reais. 

Tentando abranger a AfL e continuar a apelar à inclusão e participação ativa 

dos alunos nas tarefas, tornou-se imprescindível considerar o aluno como 

construtor ativo da sua própria aprendizagem, no seio de uma equipa de 

trabalho. Assim, não utilizei apenas um modelo, mas sim um misto de vários, 

retirando algumas caraterísticas particulares de cada um. A base foi o MED e o 

MD, incluindo a instrução direta, nos momentos de explicação das tarefas e 

implementação do circuito, e a aprendizagem cooperativa, na medida em que 

pretendi que os alunos mais dotados ajudassem aqueles que evidenciassem 

mais dificuldades, ajudando-os a colmatar esses défices.  

A medição da frequência cardíaca não resultou bem no andebol, pelo que 

optei por incluir nesta modalidade, visto que os alunos estavam a conseguir 

assumir as suas funções com autonomia e responsabilidade. Assim, antes de 

iniciarem o circuito mediam a frequência cardíaca de repouso e, no final do 

mesmo, a frequência cardíaca após atividade que se voltava a repetir no final da 

aula, tirando ilações sobre a intensidade da mesma, tal como espelha o seguinte 

excerto: 

“A implementação da medição da frequência cardíaca começou a 

ter os retornos que eram expectáveis na modalidade de andebol. 

Os alunos começaram a perceber a aplicação da mesma e o seu 

fundamento, na qual geriam a sua própria intensidade de acordo 

com as tarefas solicitadas” (Diário da professora 22 – 26 a 29 de 

março). 

 

• Futebol 

O terceiro período foi direcionado apenas ao futebol. Esta foi a modalidade 

que me senti mais à vontade para abordar, uma vez que sou treinadora adjunta 

desta modalidade e acompanho diariamente jogos e notícias. Como existe um 

número elevado de praticantes de futebol, recorri ao apoio deles na elaboração 

dos exercícios para os planos de aula. 
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Como forma de complementar o trabalho realizado em basquetebol, e a 

pedido dos alunos, mantive a dinâmica de organização das equipas, na qual os 

praticantes de futebol foram os que as formaram. Assim, consegui uma 

distribuição equilibrada dos alunos mais e menos dotados. O trabalho de equipa, 

cooperação, motivação, autonomia e responsabilidade foram os conceitos base 

para este processo de ensino. 

Os modelos centrais desta UD foram o MED e AfL, ambos centrados no 

aluno e na sua ação enquanto construtor ativo da aprendizagem. Segundo 

Almeida (2009), ensinar consiste na perspetiva de avançar em direção ao aluno. 

O facto de incutir obrigações e responsabilidades aos alunos, obriga a que estes 

se envolvam de forma mais efetiva e que procurem exercícios, estudem a 

matéria e se dediquem mais, conseguindo assim resultados mais positivos, tal 

como verifiquei nas modalidades de andebol, ginástica acrobática e basquetebol. 

Após serem formadas as equipas de trabalho, todos escolheram uma cor, 

um nome um grito e um lema, aplicando desde logo o MED. Segundo Quina 

(2009), a EF tem como objetivo promover a socialização através do desporto, 

criando um ambiente autêntico e significativo. Ao promover a afiliação desde a 

primeira aula, defini 5 funções, especificamente as seguintes: 

1. O capitão, elo de ligação da professora com a equipa, assegura o bom 

funcionamento e comportamento do seu grupo, intervindo sempre que 

necessário; 

2. O treinador deve ser o aluno mais entendido na área do futebol, praticante 

da modalidade e tem como objetivo explicar à equipa os conteúdos e princípios 

do jogo, tirar dúvidas e definir a tática do grupo em momentos competitivos, 

verificando se todos cumprem os requisitos já ensinados; 

3. O preparador físico, tal como o próprio nome indica, é o responsável pela 

preparação da equipa, tendo como função elaborar o circuito, com a ajuda dos 

restantes colegas, e assegurar o seu cumprimento, cronometrando os exercícios 

e descanso; 

4. O árbitro, vem cumprir as normativas da cultura desportiva, tendo como 

papel transmitir à turma as regras da modalidade e arbitrar os jogos; 
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5. O fotógrafo, pode fazer-se acompanhar pelo telemóvel e capta os 

momentos de equipa. No final deve fazer um pequeno vídeo/powerpoint com a 

junção das fotos e caraterização do grupo.  

Com este agrupamento e definição de papéis tornou-se mais simples cada 

um saber o que tem de fazer e de que forma, não se alheando das tarefas, mas 

estando integrado, aula após aula. Progressivamente, optei por excluir a última 

função, por causa da questão da proteção de dados.  

A cultura desportiva e a fisiologia do treino e condição física assumiram 

retornos idênticos ao andebol e ao basquetebol, na qual os alunos foram 

autónomos e responsáveis na implementação das mesmas. A implementação 

da avaliação consistiu também na AD, na formativa e na sumativa. 

A mudança do comportamento e das atitudes de alguns alunos foi realmente 

alcançada, na qual estes começaram a assumir uma postura respeitadora, 

cuidada e dedicada. Perceberam verdadeiramente o significado das aulas de EF 

e a sua importância. 

 

• Em mote de apontamentos finais   

Para centrar o processo de ensino no aluno, é crucial que o professor, no 

processo de  planeamento, gestão e implementação das tarefas e metodologias, 

tenha em conta o conhecimento que tem dos seus alunos e o contexto, de forma 

a ir ao encontro da individualidade e particularidade de cada um (Marcon et al., 

2013). 

De acordo com Graça (2015), o ensino é um processo de relação entre 

professores e alunos, e alunos entre si. Assim, é necessário atender não só à 

especificidade da matéria, mas também dos alunos e do contexto. Face a este 

pressuposto, a competência de um professor consiste na capacidade de 

trabalhar com a heterogeneidade presente nas turmas, pois, como salvaguarda 

Chalita (2001, p. 80), “cada um é singular, daí que qualquer tentativa de 

homogeneização do ensino se traduz em fracasso”. Por outro lado, tal como 

refere Graça (2015, p. 21), “no processo de instrução, o professor avalia as 

necessidades, os interesses e as capacidades dos alunos; concebe, seleciona e 

adapta atividades, tarefas e exercícios para concretizar os objetivos de 



100 
 

aprendizagem, otimizando os recursos disponíveis; apresenta tarefas, dá 

explicações, comunica espectativas e exigências sobre o que deve ser feito e 

como deve ser feito; apoia o confronto dos alunos com as tarefas e 

aprendizagem, estimula, supervisiona, orienta, regula, avalia o empenhamento 

na atividade e o rendimento dos alunos”. Desta forma, é fundamental estabelecer 

objetivos e tarefas diferentes e ajustados a cada um dos alunos. 

Estes pressupostos, associados às caraterísticas próprias dos alunos, 

orientou-me no processe de reflexão acerca das melhores estratégias a serem 

desenvolvidas como forma de garantir a aprendizagem significativa de todos os 

alunos. Após ter recorrido a diferentes métodos de trabalho (trabalho por níveis, 

com grupos heterogéneos e diferentes, aprendizagem cooperativa) apercebi-me 

que, em algumas modalidades (voleibol e futebol), a organização com a qual 

obtinha melhor resposta da turma, era o trabalho por níveis. Com esta estratégia 

verifiquei que os alunos estavam a conseguir alcançar os objetivos pretendidos 

e apresentaram resultados de evolução e sucesso, originando assim maior 

motivação e predisposição para as aulas. 

Além desta estratégia, senti que a competição foi um bom método para 

cativar os alunos para as aulas de EF. Assim, a competição neste contexto foi 

mais justa e ao mesmo tempo desafiante. Desta forma, é fundamental evitar o 

que se reflete em muitas práticas atualmente, tal como Graça (2012, p. 104), 

menciona “a competição, o desafio, a tensão são pouco cuidados 

pedagogicamente, são esvaziados de sentido, desvitalizados ou, quando 

ganham algum fulgor, são por via de regra, monopolizados pelos alunos mais 

fortes”. Todavia, conjuguei a minha prática pedagógica com um misto de 

modelos e estratégias ao longo do ano letivo. 

 

4.4.2. A implementação e potencialização da aptidão física 

Segundo Rodrigues et al. (2017), a adolescência é um período muito 

importante para o desenvolvimento de hábitos de vida relacionados com a 

saúde. Assim, faz todo o sentido focar e implementar a condição física nas aulas 

de EF. 
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A componente da fisiologia do treino e da condição física deve ser 

desenvolvida juntamente com as outras matérias de ensino, isto é, não deve ser 

o principal foco da aula, mas sim um momento da mesma, onde os alunos 

executam os exercícios de acordo com as capacidades requeridas por cada uma 

das modalidades. Esta metodologia deve ser adotada ao contexto real de ensino, 

tendo em atenção o modo do treino, o volume, a intensidade e a duração 

(Rodrigues et al., 2017).  

O processo de planeamento e de melhora da aptidão física foi um processo 

gradual e, ao mesmo tempo, interessante. Ao longo do ano percebi que é 

possível obter resultados bastante positivos, quer no planeamento das aulas, 

quer na implementação dos alunos como atores ativos neste processo. 

Numa fase inicial do ano letivo, nomeadamente no 1º período, assumi o 

papel de elaborar os circuitos de condição física, no espeito indo ao encontro 

das exigências das modalidades abordadas: corfebol, atletismo e voleibol. Estes 

foram realizados uma vez por semana, e tinham como objetivo incrementar a 

aptidão física dos alunos. O circuito baseou-se no tabata, que consiste num 

treino intervalado de alta intensidade, e era composto por quatro estações, 

realizadas durante 20 segundos de trabalho com 10 segundos para trocar e 

descansar. Nesse intervalo de tempo, os alunos apresentavam-se facilmente 

cansados e com pouca resistência. Também começaram a assumir uma postura 

de desinteresse face a esta aplicação monótona do circuito de condição física.  

No final do primeiro período, após a vinda da PO à EC, ficou definido em 

reunião do NE, que no segundo período poderíamos implementar de forma mais 

dinâmica e distinta o trabalho de condição física. Uma vez que alguns alunos, no 

balanço final do primeiro período, também mencionaram que os circuitos 

poderiam ser mais diversificados ao longo das aulas, optei por proporcionar 

autonomia e responsabilidade aos alunos na elaboração do circuito de condição 

física. De acordo com Glaner (2003), o mundo tecnológico veio diminuir a 

atividade física e os níveis de aptidão física estão relacionados com a saúde, 

porque caso evidenciem padrões altos e moderados, evitam o desenvolvimento 

precoce de doenças crónico-degenerativas. Dado que os alunos apresentam 
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algum sedentarismo, nós, professores temos que apresentar um papel ativo 

nesta temática, com o intuito que estes apliquem esta dinâmica no quotidiano. 

Esta dinâmica iniciou-se com o andebol, no início do segundo período. Desta 

forma, organizei um dossiê para cada equipa onde constavam as orientações 

para a elaboração do circuito e as capacidades requeridas pela modalidade que 

iria ser lecionada. Para auxiliar a periodização, aplicação e controlo do mesmo, 

organizei uma tabela para que cada aluno preenchesse a sua. O propósito 

definido era que cada aluno aumentasse o número de repetições ao longo do 

tempo, de forma a avaliarem a própria progressão.  

Durante a aplicação do circuito, os alunos tinham de medir a frequência 

cardíaca de repouso e após cada série apontavam o número de repetições 

referente a cada um dos exercícios. Após o término do circuito, havia lugar a 

nova medição da frequência cardíaca, devendo por isso fazer-se acompanhar 

de um relógio com cronómetro ou telemóvel nas sessões destinadas a este 

efeito.  

Inicialmente este processo foi muito demorado, e não resultou o facto de os 

alunos serem responsáveis pelo controlo do tempo de trabalho e descanso. 

Assim, na última aula de andebol, optei por ser eu a assumir esse papel, 

aplicando os circuitos no aquecimento e permitindo uma melhor organização e 

gestão. Esta estratégia resultou muito bem e teve impactos positivos, tal como 

ilustra o excerto:  

 “Com um aquecimento dedicado à condição física e à 

comparação do número de repetições iniciais e finais, senti que 

os alunos finalmente perceberam como era fazer um circuito. 

Comigo a contar o tempo e com tudo organizado (cada aluno tinha 

o seu papel e caneta), bastaram 6 minutos para que 

concluíssemos este momento, incluindo a medição da frequência 

cardíaca” (Diário da professora 16 – 5 a 8 de fevereiro). 

 

Nesta metodologia, não houve diferenças acentuadas entre as repetições no 

início e no fim da UD. Uma vez que o objetivo consistia em incrementar as 

mesmas, este não foi atingindo, pelo que surgiu a seguinte questão: o que fazer 
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para melhorar? Se todas as semanas o circuito era realizado, provavelmente a 

resposta estaria no privilegiar este tipo de organização mais direta, tal como 

aconteceu na última aula. Apesar de tirar um pouco a autonomia aos alunos, a 

verdade é que só assim conseguia controlar que todos estavam a realizar o que 

era pretendido, sem perdas desnecessárias ou pausas demasiado longas. Nas 

modalidades seguintes foi esta a estratégia implementada. 

Tive o cuidado de durante as aulas, percorrer os grupos e realizar algumas 

questões sobre os exercícios e o que estavam a trabalhar. Esta dinâmica 

proporcionou um maior entendimento e esclarecimento dos conteúdos 

desenvolvidos. Ao proporcionar a autonomia e responsabilidade aos alunos, 

resultou que estes pesquisassem mais sobre as habilidades e mostrava, mais 

interesse pela componente da aptidão física. Posso mesmo afirmar, que esta 

metodologia resultou numa maior participação e envolvência dos alunos nas 

aulas de EF.  

O facto de envolver os alunos na elaboração do próprio circuito teve como 

intuito uma aprendizagem significativa, que segundo Ulasowicz e Peixoto (2004), 

consiste em incluir a contribuição daqueles que aprendem, os seus interesses, 

os seus conhecimentos prévios e as suas experiências pessoais, indo ao 

encontro dos objetivos estipulados pela professora  para a sua elaboração. Este 

processo permitiu aos alunos alcançarem diferentes metas, não apenas a 

execução das habilidades motoras, mas também serem capazes de refletir sobre 

como realizá-las. Em suma, tem como propósito final que os alunos adotem uma 

prática sistemática e consciente de atividade física no quotidiano e que sejam 

capazes de terem atitudes críticas ao longo da vida.  

Foi crucial ensinar, primeiro, os alunos a adotar rotinas de trabalho e só 

depois partir para uma organização mais autónoma, privilegiando estilos de vida 

mais saudáveis e ativos e a prática de atividade física fora do contexto escolar.  

 

4.4.3. Clima de aula: A relação pedagógica – a prioridade do ser 

professora 

A relação pedagógica entre o professor e os alunos é a base de todo o 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o ensino proporciona esta 
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interação. A afetividade está relacionada com o outro, e assim dependente das 

relações sociais, porque o processo de construção do ser humano depende dos 

outros e das relações estabelecidas com ele (Veras & Ferreira, 2010). 

É fundamental que o professor perceba que não é o detentor do saber e nem 

deve assumir essa postura, pois tal como referem Brait et al. (2010), o 

profissional pode e deve aprender com os seus alunos, indo ao encontro dos 

conhecimentos e competências particulares que cada um possui. Assim, é 

possível criar uma relação recíproca.  

De acordo com Araújo e Yoshida (2017), o professor tem de atender à 

multiculturalidade das suas matérias de ensino, nunca descurando a dimensão 

afetiva e social. Face a este entendimento, Veras e Ferreira (2010), veem o 

processo de ensino como uma atividade moral e ética associada à afetividade, 

na qual inclui os sentimentos, as emoções e as paixões dos intervenientes no 

alcance da aprendizagem, proporcionando um clima de respeito e de confiança. 

Na disciplina de EF, esta proximidade e relacionamento ganha maior 

destaque, face ao contacto estabelecido entre o professor e os alunos ao longo 

das aulas, desde as instruções iniciais às ajudas e auxílios com o intuito de 

superarem as dificuldades evidenciadas. Assim, o diálogo a comunicação e a 

partilha entre estes dois intervenientes é muito importante, uma vez que estimula 

a reflexão (Gomes, 2013). Por este motivo, quando iniciei a minha prática 

pedagógica tinha ciente que era necessário estabelecer uma relação positiva 

com os meus alunos, mas os primeiros momentos não foram fáceis e claros, 

particularmente numa turma, tal como retrata o excerto a seguir apresentado:  

 “Sei que é muito importante criar uma boa relação com os alunos, 

pois só assim consigo tirar o melhor deles. Contudo, tenho receio 

de dar demasiada confiança e perder o controlo da turma. Na 

turma X, não estou a dar tanta confiança e sinto que não estou a 

conseguir controlar a turma da forma ideal. Tenho que prevenir 

esta situação, se não no final do ano não tenho mão neles” (Diário 

da professora 1 – 16 a 19 de outubro). 
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Confesso que uma das minhas maiores preocupações iniciais era a 

insegurança e a falta de confiança sobre como conseguir manter o controlo das 

turmas. Um conjunto de 27 alunos, outro de 26 e outro de 22, com idades 

aproximadas da minha. Acresce que, praticamente, todos eram mais altos que 

eu. Face a este quadro, várias questões se colocaram:  será que me iriam ver 

como uma professora que tinham de respeitar? Que imagem e postura teria que 

adotar para controlar a turma? Uma posição autoritária ou democrática?  

Segundo Benevides (2010), um líder democrático é caraterizado pela 

participação e envolvimento de todos no processo de tomada de decisão, 

definindo, em conjunto, a forma e os métodos de trabalho. Esta posição assenta 

no grupo e na preocupação com as relações humanas, já o autocrático, de 

acordo com o mesmo autor, é reconhecido pela centralização da autoridade e 

do processo de decisão. Julgo que um bom líder deve basear-se nas 

caraterísticas do líder democrático, permitindo o diálogo e a reflexão. Não 

obstante este entendimento, numa fase inicial assumi um pouco a postura 

autoritária, nomeadamente na turma do 11º ano, o desafio da mudança. Esta 

opção decorreu do facto de os alunos brincarem demasiado, não permitindo que 

a aprendizagem tornasse os contornos desejados. Por consequência, tive de 

elevar a voz e parar de falar para marcar a minha presença. Este processo de 

transição de postura autoritária para democrática foi lento e gradual, criando 

assim um melhor clima de aula e de relacionamento. Nas outras turmas, este 

método foi muito mais célere, passando rapidamente da posição autoritária à 

democrática, dado que os alunos eram empenhados e dedicados para com a 

disciplina de EF, na qual construímos, desde cedo, uma boa relação.  

“Ao longo do período, assumi uma boa relação com os alunos; 

sempre foi possível traçar a linha entre professor e alunos, pois 

assim esta proximidade permitiu manter o bom profissionalismo 

enquanto professora e não perder o controlo deles durante as 

aulas. No contexto da turma X, este processo ainda não foi 

totalmente concluído” (Diário da professora 8 – 4 a 7 de 

dezembro). 
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Nesta circunstância, a minha postura no primeiro período foi mais 

distanciada dos alunos, com o intuito de conseguir controlar melhor as turmas e 

ganhar mais confiança e segurança na minha intervenção, agindo de acordo com 

cada contexto e situações. Progressivamente, esta minha posição foi 

transformada, pois comecei a conhecer melhor os alunos de cada turma, 

adaptando, assim, a minha prática a eles. No final deste período, já assumia um 

bom relacionamento com duas turmas, pois estas apresentavam posturas 

corretas e adequadas aos diferentes contextos, quer dentro quer fora da ocasião 

de aula. Esta proximidade vai de encontro ao referido por (Hirama et al., 2011, 

p. 176) “o profissional de EF é visto em grande parte das escolas e demais 

centros educacionais como o adulto mais próximo dos aluno”. De facto, uma 

maior proximidade e conhecimento dos alunos permite melhorar a qualidade do 

ensino e intervir de forma mais ajustada nas aulas e nas diferentes situações. 

No segundo e terceiro períodos, uma vez que me encontrava mais segura e 

preocupada com a aprendizagem dos alunos, optei por implementar a autonomia 

e a responsabilidade, proporcionando um clima de maior motivação e interesse. 

Segundo Garrett e Wrench (2018), a pedagogia centrada nos alunos permite um 

maior envolvimento e prestação dos mesmos, proporcionando resultados 

bastantes positivos. Sendo assim, o objetivo das aulas foi incluir e envolver todos 

os alunos de acordo com as suas caraterísticas, mas nunca os afastar das aulas 

de EF. 

Outra questão sobre a qual importa refletir é a organização das equipas de 

trabalho. No final de algumas aulas percebi que alguns alunos já estavam a 

dispersar do foco das tarefas solicitadas, surgindo, por vezes, alguns 

comportamentos de brincadeira, pelo que se torna mais eficaz, primeiro juntar 

rapazes e raparigas, indo ao encontro do que defende Guimarães et al. (2001), 

isto é, juntar ambos os géneros pode ser positivo para que se relacionem no 

grupo e aprendam a aceitar as diferenças, e em segundo para evitar que certos 

alunos fiquem juntos, atenuando os momentos de distração. Nas minhas turmas 

foi algo que fiz com frequência. Foi fundamental integrar os alunos em diferentes 

equipas como consequência o desenvolvimento do sentimento de pertença face 

a um grupo. 
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“Ao distribuir os alunos mais “perturbadores”, em termos de 

comportamento, pelas quatro equipas, atribuindo-lhes funções de 

responsabilidade, permite-me gerir de forma mais serena a aula, 

assegurando um clima de disciplina e respeito” (Diário da 

professora 4 – 6 a 9 de novembro). 

 

Outra estratégia implementada para evitar a indisciplina foi a competição, 

com o intuito de melhorar o controlo da turma e o relacionamento. Tentei 

proporcionar tarefas mais dinâmicas e criativas, e ao mesmo tempo que fui 

incrementando a competição. Assim, segundo Reverdito et al. (2008), o objetivo 

da competição pedagógica na escola deverá ser em torno de maximizar os 

aspetos positivos e minimizar os efeitos negativos. É importante acentuar os 

valores de humanização, quer nas relações interpessoais, quer no equilíbrio 

entre as interações da prática e do resultado. Contudo, é fundamental criar um 

ambiente facilitador de relações sociais, sustentado por princípios e 

procedimentos pedagógicos. Face a este paradigma, optei por proporcionar 

diferentes torneios ao longo do ano letivo. O facto de implementar esta dinâmica, 

originou a competição, com o intuito de os alunos saberem ganhar e perder, 

respeitando todos os colegas e o professor. É essencial que os alunos percebam 

que a competição não está apenas ligada aos resultados, à vitória e à derrota, 

mas também à própria superação. Desta forma, de acordo com Soares e 

Montagner (2008), os intervenientes de cada equipa competem com os seus 

limites, as suas dificuldades e os seus medos com o propósito de se superarem 

e alcançarem sucessos pessoais. 

Estas ilações estão bem explicitas no seguinte excerto: 

“Ao recorrer a este tipo de situações de aprendizagem, senti um 

maior empenhamento e participação por partes dos alunos. 

Verifiquei também o espírito de equipa e a cooperação no 

decorrer dos diferentes exercícios, na qual foram capazes de ter 

fair-play e respeito pelas outras equipas” (Diário da professora 3 

– 30 de outubro a 2 de novembro). 
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Uma vez que se apresentavam alunos sem fazer aula prática, optei por lhes 

atribuir a função de árbitros com o propósito de assimilarem e aplicarem as 

regras transmitidas ao longo das aulas de cada UD. Os alunos, além de 

conhecerem as regras, tiveram que saber aplicá-las nos momentos do jogo e 

advertir os colegas nas mais variadas situações, com confiança e conhecimento. 

Segundo Setúbal (2016), a EF pode ser um vínculo de expressão e 

comunicação. Ao colocar os alunos a arbitrar desenvolvemos competências de 

mediação de conflitos e liderança, aspetos imprescindíveis na formação.  

Estas estratégias implementadas ao longo do ano, permitiram que os alunos 

ficassem mais envolvidos nas aulas e que todos assumissem um papel ativo nas 

mesmas, evitando comportamentos de indisciplina. Foi um processo gradual e 

coerente, em que consegui cativar os alunos mais perturbadores e 

desinteressados para as aulas de EF, criando, desta forma, uma boa relação 

com todos. 

De acordo com Veras e Ferreira (2010), o facto de os professores mostrarem 

preocupação com os alunos, atendendo as suas dificuldades e tirando as 

dúvidas, faz com que os alunos retribuam com o cumprimento das regras e 

trabalhos sugeridos. Isto sucede a uma boa relação professor-aluno, associada 

à afetividade, levando-os a aceitar e a respeitar o professor. 

Em suma, a postura do professor é responsável pelo comportamento e 

disciplina dos seus alunos. Este deve arriscar exercícios mais dinâmicos, 

motivadores e desafiantes, diminuindo, assim, a desatenção e, 

consequentemente, a indisciplina (Gomes, 2013). Desta forma, o meu objetivo 

passou por criar um ambiente positivo e de confiança com os alunos, que foi 

acontecendo de forma mais consistente à medida que o ano foi avançando. 

“É tão gratificante chegar ao fim do EP e sair de coração cheio por 

ter marcado a vida de cada aluno. Desta forma, o relacionamento 

entre professora-alunos foi um processo gradual, por vezes com 

altos e baixos, mas que no final valeu a pena. Saí da EC com 

sentido de dever cumprido e por me ter tornado amiga dos meus 

alunos” (Diário da professora 29 – 21 a 24 de maio). 
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4.4.4. A avaliação: Uma dor de cabeça para os professores… e difícil 

para os alunos 

“A avaliação é algo que está presente na nossa vida diária, nos mais diversos 

contextos, todavia este ato torna-se mais complexo e difícil de executar, 

quando envolve pessoas, particularmente crianças e jovens”. 

(Portela, 2009, p. 30). 

 

Para Bento (2003), a avaliação constitui-se como um processo insubstituível 

no processo de ensino-aprendizagem. A avaliação permite uma reflexão 

profunda sobre a prática dos professores e tem a capacidade de reestruturar as 

ações de acordo com os problemas evidenciados na prática. Já Gonçalves et al. 

(2010), referem que este processo tem por base a obtenção ou não de sucesso 

face aos objetivos estipulados. 

Segundo estes entendimentos, o desempenho obtido pelos alunos está 

dependente do desempenho do professor. Assim, de acordo com Carvalho 

(2017), os professores avaliam aquilo que os alunos aprendem, ou seja, o que 

lhes ensinam, aquilo que é crítico e importante no percurso dos alunos. Neste 

caso, o professor determina objetivos para os alunos alcançarem, sendo na 

avaliação que verifica se conseguiram ou não os atingir. Corrêa et al. (2006, p. 

245) defendem que “estabelecer metas pode possibilitar aos indivíduos 

melhorarem a performance e a qualidade da prática, esclarecem as 

expectativas, aliviarem aborrecimentos através da individualização de desafios, 

aumentarem a motivação, o orgulho próprio, a satisfação e a autoconfiança”. 

De acordo com Bento (2003), a análise e a avaliação são apresentadas 

como tarefas centrais para cada professor, sendo a partir delas que se determina 

o grau de realização dos objetivos, intenções educativas e metodologias 

utlizadas, tornando mensurável a ação e a aprendizagem. Contudo, quando se 

refere à disciplina de EF, torna-se um processo ainda mais complexo devido aos 

alunos se encontrarem em constante movimento. Por este motivo, e segundo 

Costa et al. (2011), a opção de avaliar recorrendo ao registo de executa ou não 

executa, facilita a ação do professor que está a realizar este processo pela 
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primeira vez. Assim, a utilização de listas de verificação, permite tornar mais 

objetivo o processo e a observação mais simples.  

Segundo Luckesi (2002), a avaliação consiste num ato de diagnosticar uma 

realidade, tendo em vista identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos e 

reorientá-los num processo de ensino com o intuito de alcançarem  o melhor 

resultado possível. Assim, a observação pedagógica, de acordo com Mendes et 

al. (2012), treina-se e aprimora-se ao longo dos anos de experiência, com vista 

a utilizá-la  em momentos decisivos, neste caso em específico, a avaliação.  

Numa fase inicial, as primeiras incertezas e dúvidas recaíram na escolha dos 

conteúdos a ser avaliados e qual a melhor forma de o realizar. Deste modo, 

julguei que a situação de jogo era a melhor estratégia para conseguir avaliar 

todas as habilidades. Todavia, percebi que o jogo estava mais direcionado para 

os conteúdos táticos. Relativamente à técnica foi crucial aplicar exercícios mais 

analíticos, pelo que a Avaliação Formativa (AF) passou a ser o foco das aulas a 

partir do 2º período. 

O primeiro momento de avaliação foi muito difícil. Tinha noção que não ia 

conseguir avaliar todos os alunos em todos os parâmetros pré-estabelecidos, 

pois o instrumento de observação era muito complexo. Assim, a primeira grelha 

de avaliação encontrava-se em formato A3, na qual foi uma realidade a ser 

alterada progressivamente. 

No dia anterior à avaliação de corfebol, em conversa com os professores 

estagiários, uma vez que também iam avaliar os seus alunos, surgiu a ideia de 

gravarmos em vídeo a aula. Deste modo, poderíamos continuar o processo de 

observação fora do contexto da aula, caso não conseguíssemos avaliar todos os 

alunos. Contudo, nem com esta estratégia conseguimos concluir este processo, 

tal como espelha o excerto a seguir apresentado:  

“Ainda assim, após visualização dos vídeos facilmente conclui 

que maior parte dos alunos não aplicavam todos os conteúdos no 

decorrer do jogo. Detetei que os passes, quer de peito quer de 

ombro, eram pouco utilizados e quanto à finalização, apenas um 

aluno aplicou o lançamento na passada, o que dificultou a minha 



111 
 

observação posterior à sessão (vídeo)” (Reflexão de Aula 10 – 

Corfebol 8). 

 

No final da aula de avaliação, ao mostrar a grelha ao PC, revelei que era 

difícil avaliar uma turma sozinha. Porém, o PC afirmou que a avaliação tinha de 

ser um processo o mais simples possível, designadamente pela atribuição de 

níveis de desempenho, distribuindo os conteúdos pelos mesmos. De facto, a 

avaliação de corfebol, foi uma tarefa difícil com que me deparei na realidade. 

Este processo foi aplicado através da situação de jogo e precisei de uma aula 

extra para concluir a avaliação de todos os alunos.  

Depois deste primeiro momento de avaliação, tive que arranjar uma nova 

solução mais simples e viável para avaliar os jogos desportivos coletivos. Então, 

optei por avaliar os comportamentos táticos durante o jogo e as habilidades 

técnicas a exercícios mais analíticos. Assim, de acordo com Carvalho (2017), se 

queremos apreciar uma habilidade, é mais exequível realizar a avaliação através 

de um exercício analítico. Mas, segundo Sousa e Gouveia (2018), a avaliação 

deve estar mais centrada na dinâmica do jogo e não tanto nos aspetos técnicos 

da modalidade. Porém, é fundamental avaliarmos a compreensão tática, bem 

como a capacidade de o aluno selecionar e aplicar as habilidades técnicas mais 

adequadas aos problemas detetados no jogo, como espelha o excerto a seguir 

apresentado:  

“(...) optei por observar diferentes tipos de passe, quer o passe de 

peito quer o de ombro, no jogo dos 10 passes, e os tipos de 

lançamentos através da situação de jogo, o monocorfebol. Assim, 

os alunos tomam decisões e realizam a técnica adequada à 

situação. Posto isto, decidi manter os critérios estabelecidos 

dentro de cada habilidade motora, incidindo a avaliação nas 

componentes críticas mais importantes. De forma a simplificar 

este processo, preferi avaliar os alunos dentro de cada equipa, 

conforme tinha planeado no início da unidade didática, 

organizando assim a grelha de observação deste modo. Esta 
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opção visou não perder tempo e ser fácil identificar nem os alunos 

no meio de tantos.” (Reflexão de Aula 10 – Corfebol 8). 

 

Após alteração da grelha inicialmente estabelecida, optei por recorrer a um 

dos alunos, que não podia realizar as aulas, para gravar a avaliação, facilitando 

todo o meu processo. Assim, de acordo com Aranha (2007), a observação é 

crucial no momento de avaliação. Desta forma, a observação prática como ação 

real no espaço de uma aula consiste na observação direta que é aquela que o 

professor visualiza no decorrer da sessão e a observação indireta que é 

resultante do registo do vídeo. Porém, estes dois tipos de observação são 

considerados cruciais na intervenção dos professores, para registar e, 

consequentemente, avaliar em função dos dados recolhidos.  

Em suma, é através da prática e da experiência que aprendemos e 

evoluímos. O facto de o PC nos ter proporcionado total autonomia na elaboração 

das grelhas de avaliação, permitiu que fossemos capazes de encontrar novas 

matrizes para simplificar o processo.  

De acordo com Inácio et al. (2015), a dificuldade no processo da avaliação 

decorre da enorme responsabilidade que é imposta aos professores estagiários 

quando têm de realizar um juízo de valor sobre a prestação dos seus alunos, 

com dados pouco objetivos e muitas vezes sem o apoio de critérios e 

procedimentos de avaliação claros. Porém, este foi um ano de experiência na 

qual aplicamos de diferentes formas a avaliação, tentando concluir qual a mais 

adequada à realidade. Em suma, a seguir ao planeamento, a avaliação é a tarefa 

mais difícil de concretizar pelos professores estagiários, sendo esta uma 

realidade sentida tanto por mim como pelos restantes colegas de estágio. Esta 

dificuldade encontra-se explanada no excerto do diário de bordo: 

“O meu maior confronto é conseguir avaliar todos os alunos em 

todos os parâmetros através de uma avaliação mais coerente e 

justa. Porém, gostava de avaliar apenas através do jogo, mas 

torna-se impossível adotar esta estratégia, uma vez que não 

tenho experiência, nem grande capacidade para aplicar isto na 

prática, pois preocupo-me demasiado com os pequenos 
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pormenores, acabando por dispersar daquilo que é suposto” 

(Diário da professora 1 – 16 a 19 de outubro). 

 

Posteriormente a este confronto inicial, no início da UD de atletismo realizei 

a AD. Segundo Mendes et al. (2012), na AD, a observação por parte do professor 

deve incidir nos aspetos que se pretendem ensinar durante a UD e reduzir o foco 

nas aprendizagens já consolidadas. Assim, a observação nesta fase tem de ser 

mais abrangente, considerando aspetos mais generalistas dos movimentos, sem 

nunca negligenciar uma avaliação coerente.  

A estratégia de focar a AD nos aspetos que pretendia ensinar ao longo de 

toda a UD proporcionou efeitos positivos, tal como refere Ferreira (2005), permite 

verificar se os alunos possuíam as aprendizagens que serviam de base à UD 

que se vai iniciar. Este resultado positivo pode constatar-se no excerto a seguir 

apresentado:  

“Assim, verifiquei que maior parte dos alunos tinham os 

conhecimentos necessários, embora apresentassem algumas 

debilidades técnicas, nas quais terei de me focar ao longo das 

próximas sessões” (Diário da professora 2 – 23 a 26 de outubro). 

 

O processo de avaliação sumativa na modalidade de atletismo foi mais fácil, 

pelo que consegui observar aluno a aluno e verificar todos os conteúdos 

previamente estabelecidos. No basquetebol, o processo de avaliação foi 

simples, pois o facto de avaliar os alunos numa forma de jogo simples, 3x3, 

facilitou a observação. Nesta modalidade comecei a introduzir a AF.  

Concluído o primeiro período, passei a dar mais importância à AD, pelo que, 

segundo (Gouveia et al., 2014), é importante na estruturação e planeamento do 

processo de ensino-aprendizagem. No segundo período, de forma a colmatar as 

dificuldades (avaliar todos os conteúdos e alunos) evidenciadas, optei por aplicar 

a AF, pelo que comecei a definir quais os objetivos a atingir, como e o que iria 

incidir e avaliar ao longo do processo. Outra solução consistiu na elaboração das 

grelhas de avaliação em conjunto com o NE, que permitiu melhorias substanciais 
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na escolha das habilidades Esta estratégia facilitou a nossa capacidade de 

observar e de avaliar.  

De acordo com Chng e Lund (2018), a AF deve estar relacionada com a 

avaliação sumativa, motivando os alunos e guiando-os para a melhoria dos 

resultados e própria evolução. Tal como afirma Wiliam (2011), a AF fornece 

informações sobre o processo de aprendizagem que os professores devem ter 

em conta nas decisões de instrução, já os alunos carecem desses 

esclarecimentos para melhorar o próprio desempenho, o que origina maior 

motivação aos alunos. A aplicação da AF foi uma mais valia, pois permitiu-me 

saber o que os alunos estavam realmente a aprender. Esta boa implementação 

pode ser observada no excerto abaixo: 

“A avaliação formativa tem-me permitido observar pequenos erros 

dos alunos que podem ser melhorados e que podem fazer toda a 

diferença. No caso da aluna X, percebi que a bola era muito 

grande e que passava com as duas mãos porque não a conseguia 

agarrar apenas com uma; a aluna Y, não armava o braço no 

momento do passe e remate. Estas dificuldades identificadas 

serão objeto de feedback a incluir na próxima sessão” (Diário da 

professora 15 – 5 a 8 de fevereiro). 

 

4.5. Lecionação de uma unidade de ensino de ginástica acrobática sob 

a égide da Avaliação para a Aprendizagem: estudo numa turma do 

ensino secundário 

4.5.1. Resumo 

No cumprimento dos programas nacionais de Educação Física e no projeto de 

Educação Física da escola cooperante, na planificação anual foi incorporada 

esta matéria de ensino. Atendendo a que os alunos não revelaram gosto pela 

modalidade, optou-se por abordagem distinta, concretamente em tono dos 

princípios da avaliação para a aprendizagem.  Deste modo, o objetivo do 

presente estudo é analisar o impacto da utilização dos princípios da Avaliação 

para a Aprendizagem na aprendizagem dos alunos na ginástica acrobática, 

particularmente no que se refere ao desempenho motor, à aquisição de 
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conhecimento e ao envolvimento nas aulas. Participaram no estudo 22 alunos 

do 11º ano de um curso com planos próprios de Desenhador de Projetos – 

Arquitetura e Engenharia, 8 do sexo masculino e 14 do sexo feminino, com uma 

média de idades de 16,6 anos. A unidade didática decorreu ao longo de nove 

aulas de 60 minutos, com a turma organizada em quatro equipas. Os 

instrumentos de recolha de dados foram: o dossiê dos alunos, os mecanismos 

de regulação (autoavaliação, heteroavaliação e feedback entre pares), as 

entrevistas em focus grupo aos alunos e o diário da professora. Para analisar a 

categoria do desempenho motor, recorreu-se às classificações (quantitativas) 

obtidas nos esquemas finais de grupo, nas componentes consideradas para 

avaliação (técnica, artística e processo de construção do esquema). 

Relativamente à aquisição de conhecimento e envolvimento dos alunos 

recorreu-se informação oriunda das entrevistas focus grupo e do diário da 

professora que foi sujeita aos procedimentos de análise temática (Bardin, 2008). 

Os resultados evidenciaram que ao nível do desempenho motor, materializado 

nos esquemas de grupo, foi bastante superior ao esperado, situando-se entre os 

14 e os 19 valores. Apesar da constituição heterogénea das equipas, foram 

obtidos resultados semelhantes em todas. Isto apesar das diferenças 

interindividuais dos alunos, denunciando bom nível de aquisição das habilidades 

técnicas. No que diz respeito ao conhecimento específico da modalidade de 

ginástica acrobática, este foi incrementado ao longo da unidade didática. Os 

alunos utilizaram a terminologia específica da modalidade durante o diálogo e as 

reflexões, havendo, claramente, melhoria da sua cultura desportiva. 

Relativamente à participação e envolvimento, estas foram as aquisições mais 

relevantes por parte dos alunos, visível no grande empenhamento e trabalho 

colaborativo que resultou num exacerbar de, valores essenciais à vida social e 

académica, tornando-se numa turma mais unida e colaborativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM; GINÁSTICA 

ACROBÁTICA; MODELOS CENTRADOS NOS ALUNOS; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ESTÁGIO PROFISSIONAL. 
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4.5.2. Abstract 

In compliance with the national programs of Physical Education and the project 

of Physical Education of the cooperating school, in the annual planning was 

incorporated this subject of teaching. Given that the students didn't reveal a taste 

for the modality, a different approach was chosen, specifically based on the 

principles of assessment for learning. The subject of acrobatic gymnastics is 

present in the cooperating institution’s annual program of Physical Education. 

However, the students were unpleased with this subject and it was necessary to 

change it’s approach, emerging the Assessment for Learning. Thus, the present 

study aims to analyse the impact of the Assessment for Learning principles on 

student’s learning of acrobatic gymnastics, particularly regarding motor 

performance, knowledge acquisition and student involvement in class. Twenty-

two 11th graders took part in the study with their own Project Designer - 

Architecture and Engineering course, 8 male and 14 females with an average 

age of 16.6 years. The didatic unit took place over nine 60-minute classes, with 

the class organized into four teams. The data collection instruments were: the 

student dossier, the regulation mechanisms (self-assessment, hetero-

assessment and peer feedback), focus group interviews with the students and 

the teacher's diary (Bardin, 2008). The data were analyzed using the detailed 

information in the formative and summative assessment grids and based on focus 

group interviews and the teacher's diary, comparing my views on this 

methodology with the opinions drawn by the students at the end of this process. 

The results showed that the motor performance level, materialized in the group 

schemes, was much higher than expected, being between 14 and 19 values. 

Despite the heterogeneous constitution of the teams, similar results were 

obtained between them, so, despite the interindividual differences of the 

students, the results obtained were close to each other, when it comes to a good 

acquisition of technical skills. Regarding the specific knowledge of the acrobatic 

gymnastics, this was increased throughout the didactic unit. The students used 

the specific terminology of the sport during the dialogue and the reflections, 

clearly improving their sports’ culture. Regarding the participation and the 

involvement of the students, these were the most relevant achievements by them, 
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noticeable in the great commitment and collaborative work that resulted in an 

exacerbation of core values for social and academic life, becoming a more united 

and collaborative class.  

 

KEYWORDS: ASSESSMENT FOR LEARNING; ACROBATIC GYMNASTICS; 

STUDENT CENTERED MODELS; PHYSICAL EDUCATION; PRACTICUM 

TRAINING. 

 

4.5.3. Introdução 

A escola atual está em constante mudança e renovação e não pode 

continuar a ser vista como um espaço fechado, onde o professor assume o papel 

central de transmissor de conhecimento aos alunos. As práticas, nomeadamente 

na EF,  têm de ser alteradas e os alunos têm de assumir uma postura ativa na 

sua própria aprendizagem, ultrapassando o mero domínio técnico (Graça, 2015). 

Uma vez que as crianças e os jovens são seres socioculturais, tal como referem 

Guimarães et al. (2001), se desligarmos a prática da formação de atitudes e 

transmissão de valores, e focarmos apenas a técnica, fragmentamos a sua 

formação integral, deixando de lado aspetos como a cooperação, respeito mútuo 

e afetividade, que são a base da vida em sociedade. 

No contexto geral, a EF continua a ser marginalizada e, em parte, por culpa 

dos professores que a lecionam. Cada vez mais verifica-se que a questão da 

orientação, do ensino e da própria aprendizagem é deixada de parte, o que não 

vai ao encontro de Batista e Queirós (2015), que afirmam que a defesa da nossa 

área deve passar muito pelo valor educativo que esta possui, associando ao 

treino do corpo e à formação integral do aluno.  

Antes de tudo é necessário mudar o paradigma tradicional do ser professor 

e do ensinar. De acordo com Larrivee (2008), o docente não deve ser visto como 

o responsável pelo desenvolvimento de competências, mas sim adaptar-se à 

ideia de ser um mediador de aprendizagem, criando condições para que os 

alunos possam construir a sua própria aprendizagem. Muitas vezes nem sempre 

tudo vai correr como esperado, mas errar é humano e a reflexão ajudará a 

combater estes insucessos.  
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Atualmente, as aulas são demasiado curtas e os professores acabam por 

abordar as mesmas modalidades em todos os anos de escolaridade, tornando-

se assim num processo muito monótono e repetitivo. O objetivo das sessões 

deveria passar pela extensão da disciplina ao invés da sua fragmentação em 

conteúdos, modalidades e capacidades. Assim, os professores estagiários 

devem-se apoiar nos modelos de ensino, que segundo Graça (2014), ajudam a 

alinhar as tarefas de uma aula com as restantes ao longo da UD, visando mais 

que o somar de experiências isoladas, e construindo um todo. Se não adotarmos 

estas práticas, vamos de encontro ao que Graça (2015) afirma, que o currículo 

fica apenas pela superfície, sem sequência e consistência, o que facilita a 

desconsideração e marginalização da disciplina de EF. Só a alteração de 

práticas permitirá atingir o objetivo a longo prazo da disciplina e ao mesmo tempo 

cumprir as metas do currículo, como por exemplo distribuir as modalidades por 

todos os anos de escolaridade, não havendo repetição sistemática de 

conteúdos, proporcionando, assim, melhores resultados e aprendizagens. 

Cada aluno chega à escola com conhecimentos e competências particulares 

que o professor deve considerar durante a sua prática. Segundo Brait et al. 

(2010), o docente não transmite só informações, é responsável pela construção 

da cidadania dos seus alunos. Para que isto seja possível, o professor deve estar 

aberto e disposto a novas experiências e compreender o mundo onde os 

estudantes estão inseridos, desenvolvendo uma relação pedagógica positiva 

com eles.  

No contexto do EP, os EE confrontam-se com dificuldades numa fase inicial 

e em tornar o processo de ensino mais atrativo para os alunos. Face a esta 

contestação, sentimos necessidade de alterar o modo como organizávamos e 

planeávamos o ensino, pelo que a AfL que centra os alunos como construtores 

ativos das suas próprias aprendizagens, surgiu como um possível passo na 

melhoria das nossas práticas. Tal como referem Leirhaug e Annerstedt (2016), 

a AfL é uma avaliação realizada com o intuito de apoiar e promover a 

aprendizagem, envolvendo os alunos e transmitindo-lhes feedback sobre o seu 

percurso, orientando-os no sentido da melhoria e da verdadeira aprendizagem. 

A modalidade de ginástica acrobática foi a selecionada, pois sendo uma 
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modalidade de grupo, de elevada relevância (França, 2003), transmite 

particularidades no que toca ao trabalho de equipa, cooperação, superação, 

autonomia, responsabilidade e empenho. Assim, a articulação entre todos os 

intervenientes é fundamental para que o objetivo seja cumprido. Segundo o 

mesmo autor, esta modalidade permite que todos os alunos estejam a exercitar 

ao mesmo tempo, com êxito e sem riscos. Desta forma, todos participam e 

acabam por ter um papel preponderante, independentemente das suas 

capacidades e diferenças, o que torna a modalidade uma boa escolha no que 

diz respeito à inclusão. Por fim, é possível potenciar os conhecimentos de cada 

um, cumprindo com os objetivos da AfL e integrando os alunos naquele que é 

um processo de ensino com eles e para eles. 

Numa tentativa de desafiar a turma, surge este estudo com o intuito de incluir 

os alunos em todo o processo de tomada de decisão e lecionação, na 

modalidade de ginástica acrobática. Aqui o critério base não é o conhecimento 

das regras e arbitragem, mas sim o desenvolvimento das capacidades de 

avaliação da sua própria prestação e da dos colegas, através de critérios já 

definidos e de um aprofundamento dos conteúdos, indo ao encontro do sugerido 

pelo objetivo de toda esta organização, a Af. Tal como Garrett e Wrench (2018), 

concluíram, o uso de uma pedagogia centrada nos alunos que permite um maior 

envolvimento e resultados muito positivos, sendo esta a inspiração a concretizar. 

 

4.5.4. Enquadramento Teórico 

Tradicionalmente e casualmente, a avaliação tende a ser centrada no 

produto e muito menos no processo, com vista a potenciar a aprendizagem. O 

movimento do AfL é uma prática que visa divulgar um processo de ensino 

centrado no aluno. Tal como referem Leirhaug e Annerstedt (2016) veiculam, o 

objetivo é promover a aprendizagem através da envolvência dos alunos e 

transmitir feedbacks sobre o seu percurso, orientando-os no sentido da melhoria 

e da verdadeira aprendizagem.  

De acordo com Leirhaug e Annerstedt (2016), avaliar com novos olhos e 

novas perspetivas ajuda a quebrar a grande barreira que existe relativamente à 

avaliação, na qual deve ser encarada e aplicada com alunos e não para eles. 
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Assim, a avaliação começou a ser cada vez mais associada como um meio para 

melhorar a aprendizagem dos alunos. Contudo, é necessário aliar a avaliação à 

instrução para que isto seja possível, nomeadamente incluir o feedback (Wiliam, 

2011). 

Ao focar apenas os resultados e a performance dificilmente os alunos 

aprendem, pelo que a AfL se tem vindo a alastrar, de forma a complementar a 

avaliação formativa. De acordo com Chng e Lund (2018), vários estudos 

confirmam que o uso da AF permite melhorar a qualidade das aulas, 

nomeadamente as de EF e posteriormente a aprendizagem dos alunos através 

de uma melhor organização, maior motivação e envolvimento e 

consequentemente maior desempenho. Não obstante  a AfL ser um tipo de AF, 

o seu objetivo vai mais além, não identifica apenas as dificuldades dos alunos, 

mas torna os alunos como participantes ativos das suas próprias decisões e 

responsáveis pelo seu próprio progresso (MacPhail & Halbert, 2010).  

O parco conhecimento dos professores acerca da AfL é realçada em vários 

estudos, daí que a sua aplicação ainda seja pouco explorada. Contudo, importa 

integrar esta temática, incluindo os alunos como ativos na sua própria 

aprendizagem e motivando-os para a prática. Esta conceção de ensino faz todo 

o sentido nas escolas, pois permite que os alunos se envolvam mais nas aulas, 

e sejam mais autónomos e responsáveis. 

É fundamental que se coloque em prática os quatro princípios base da AfL, 

que segundo Leirhaug e Annerstedt (2016), consistem em partilhar as intenções 

da aprendizagem com os alunos, partilhar os critérios de sucesso, envolver os 

alunos na sua própria aprendizagem (e na dos colegas) e por último, fornecer 

feedback que ajude os alunos a progredir e a evoluir. Assim, de acordo com 

Wiliam (2011), a avaliação deixa de ser vista apenas como o resultado, e passa 

a haver maior preocupação no processo que orienta o aluno a atingir o objetivo. 

A utilização dos princípios da AfL devem ter em conta as questões enumeradas 

por Chappuis (2005), Para onde vou? Onde estou? O que fazer para lá chegar?.  

Quando os alunos procuram a resposta à primeira questão, referem-se ao 

nível que pretendem alcançar. O professor deve orientá-los, transmitindo-lhes as 

metas de aprendizagem. Após esclarecer os alunos destes pressupostos, estes 
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tornam-se capazes de identificar as suas dificuldades e fragilidades e têm uma 

perceção da própria execução técnica (Chappuis, 2005).  

Após os alunos perceberem onde têm que chegar, importa que estes 

identifiquem o nível em que se encontram. Nesta etapa, o feedback e a 

autoavaliação tornam-se fulcrais. Assim, segundo Chappuis (2009), o feedback 

deve ser regular e descritivo com o intuito de os alunos perceberem quais são 

os seus pontos fortes e áreas de melhoria, indicando o que precisam de trabalhar 

para alcançarem as metas estabelecidas. Por outro lado, o mesmo autor apoia 

que os professores devem ensinar os alunos a autoavaliarem-se e a definirem 

as suas próprias metas individuais. Em suma, se o feedback for realmente eficaz, 

os alunos atingirão facilmente o objetivo, conseguindo definir aquilo que 

necessitam de trabalhar e como o fazer num processo autónomo. 

Relativamente à ultima questão, o que fazer para lá chegar?, de acordo com 

Chappuis (2009), é essencial envolvermos os alunos nas suas próprias 

autorreflexões e deixá-los controlar e compartilhar a aprendizagem, originando 

mais motivação, pois estes conseguem olhar para aquilo que conseguiam ou 

não fazer, e são capazes de observar as suas melhorias.  

Devido à grande heterogeneidade no contexto escolar, os professores têm 

de ter em conta as particularidades de cada aluno, uma vez que todos são 

diferentes. MacPhail e Halbert (2010), afirmam que os professores têm que 

pensar como vão estruturar o ambiente de ensino para promover a 

aprendizagem dos seus alunos. Todavia, devem-se apoiar numa perspetiva 

construtivista centrada nos alunos, permitindo assim que a aprendizagem se 

alcance através da associação do conhecimento, às tarefas e ao contexto. 

Assim, a instrução inicial fornecida pelo professor é muito importante, que 

segundo Chappuis (2009), deve transmitir uma visão clara e compreensível das 

metas a atingir, com objetivos claros e sucintos e focar um aspeto de cada vez, 

criando desta forma maior motivação e concretização aliada ao feedback e à 

reflexão.  

MacPhail e Halbert (2010) reportam que a aprendizagem é promovida 

através do uso da AfL. Tal como referem as mesmas autoras, é uma experiência 

rica baseada em tarefas autênticas para os alunos e relevantes para os 
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resultados da própria aprendizagem, onde devem ter critérios e padrões claros 

que envolvam o conhecimento, capacidade e compreensão dos alunos. Assim, 

os professores devem compreender a aprendizagem como uma construção 

social situada dentro do contexto onde ocorre e não como algo isolado. Por outro 

lado, os alunos ao assumirem uma postura ativa no processo adaptado às suas 

particularidades, comprometem-se com maior dedicação, envolvência e 

responsabilidade.  

Assim sendo, e considerando este enquadramento, a ginástica acrobática 

surge como meio de aplicação destes princípios e estratégias, tentando 

responder aos objetivos propostos e oferecendo aos alunos a possibilidade de 

intervirem e orientarem o seu processo de ensino através duma postura ativa na 

construção da sua própria aprendizagem, quer individualmente quer em grupo. 

 

4.5.5. Objetivos 

4.5.5.1. Objetivo Geral 

O principal objetivo deste estudo é analisar o impacto da aplicação dos 

princípios da AfL na aprendizagem (desempenho motor, conhecimento e 

envolvimento) dos alunos numa unidade didática de ginástica acrobática. 

 

4.5.5.2. Objetivos Específicos 

i) Analisar os níveis de desempenho motor, através dos esquemas 

construídos, que os alunos alcançaram no término da unidade didática; 

ii) Analisar o conhecimento que os alunos adquiriram ao longo das aulas de 

ginástica acrobática; 

iii) Analisar os níveis de participação e envolvimento dos alunos ao longo da 

unidade de ensino. 

 

4.5.6. Metodologia 

Visto que se trata de um estudo de investigação-ação, a base é a prática de 

uma professora estagiária. Assim, enquanto professora investiguei a minha 

própria prática, na procura de alcançar níveis de compreensão superiores para 

agir e responder às particularidades das ações.  
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De acordo com Castro et al. (2013), o projeto de investigação-ação surge 

com o propósito de melhorar a aprendizagem do próprio investigador e que 

avalie constantemente as suas intervenções, verificando se está ou não a atingir 

o resultado expectável. Neste caso específico, a finalidade passa pela 

necessidade de implementar metodologias inovadoras e promover a 

aprendizagem dos alunos. Assim, surge a AfL, que permite aos alunos 

assumirem, intervirem e orientarem a sua própria aprendizagem, cumprindo com 

os objetivos propostos. 

 

4.5.6.1. Participantes 

A turma alvo do presente estudo é constituída por 22 alunos do 11º ano de 

um curso com Planos Próprios de Desenhador de Projetos – Arquitetura e 

Engenharia, 8 do género masculino e 14 do género feminino com uma média de 

idades de 16,6 anos, pertencentes a um colégio privado situado no concelho de 

Vila Nova de Gaia. 

Todos os participantes foram informados sobre o propósito do estudo e 

participaram voluntariamente. Uma vez que os dados alvo de análise dizem 

respeito às aprendizagens dos alunos, não foi necessário qualquer 

consentimento informado por parte dos encarregados de educação. 

 

4.5.6.2. Instrumentos 

4.5.6.2.1. Unidade didática de ginástica acrobática 

A carga horária da turma é de dois blocos semanais de uma hora, pelo que 

ficou definido que a ginástica acrobática seria abordada no bloco de uma hora à 

quinta-feira, dado que no outro bloco não tinha disponibilidade para comparecer 

devido a compromissos e aulas na faculdade. A duração das aulas era muito 

curta, na qual tive a necessidade de proporcionar mais sessões, visto que a 

montagem e desmontagem dos praticáveis retirava algum tempo das mesmas. 

Face a estas decisões, a turma acabou por ter nove aulas com a duração de 

quarenta minutos úteis (quadro 2). 
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Quadro 2 - Estrutura do plano da unidade didática 

Aula nº Conteúdos Objetivos 
Princípios da AFL/ 

Mecanismos de regulação 

1 
Avaliação 

diagnóstica e 

tema 

Informar os alunos sobre o 

que é a AFL, quais os 

princípios em que se 

baseia e como vão ser 

desenvolvidos ao longo da 

unidade didática. 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação; 

Avaliação diagnóstica 

realizada pelos alunos 

(individual e entre pares). 

2 

3 
Pegas e figuras 

de pares 

Adotar a pega correta em 

função da figura 

selecionada e explorar as 

figuras de 2 elementos, 

partindo do nível 1 e 

avançando até ao nível 3. 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação; 

Autoavaliação e 

heteroavaliação; 

Feedback entre pares e da 

professora. 

4 Figuras de trios 

Explorar as figuras de 3 

elementos, partindo do 

nível 1 e avançando até 

ao nível 3. 

5 

Quadras e 

figuras de 5 

elementos 

Explorar as figuras de 4 e 

5 elementos, partindo do 

nível 1 e avançando até 

ao nível 3. 

6 

Todos os 

conteúdos 

aprendidos 

anteriormente 

Escolher a música e iniciar 

e apresentar o esquema 

de grupo. 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação; 

Autoavaliação do esquema 

de grupo; 

Feedback entre pares e da 

professora. 

7 
Todos os 

conteúdos 

aprendidos 

anteriormente 

Elaborar e apresentar o 

esquema de grupo. 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação; 

Autoavaliação e 

heteroavaliação do 

esquema de grupo; 

Feedback entre pares e da 

professora. 

8 

9 

Todos os 

conteúdos 

aprendidos 

anteriormente 

Apresentar o esquema de 

grupo. 

Partilha das intenções de 

aprendizagem e dos 

critérios de avaliação; 

Autoavaliação, 

heteroavaliação e avaliação 

sumativa do esquema de 

grupo; 
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Feedback entre pares e da 

professora. 

 

A componente da fisiologia do treino e condição física, onde estão incluídas 

as capacidades condicionais (força e flexibilidade) e as capacidades 

coordenativas (coordenação, equilíbrio, orientação espacial e ritmo), foi 

contemplada no aquecimento de cada uma das aulas, através de circuitos de 

condição física, onde os alunos optavam por três dos oito exercícios 

apresentados no dossiê. A escolha por estas capacidades segue a ideia de 

Romão e Pais (2013), que defendem a importância do ritmo, noção de espaço e 

tempo, esquema corporal e coordenação. Uma vez que a avaliação consistirá 

num esquema de grupo com música e que exige uma incorporação de elementos 

estruturados e organizados, estas tornam-se a base principal para uma 

apresentação que vá de encontro ao propósito da modalidade referido 

anteriormente.  

No que concerne à cultura desportiva, esta encontrava-se materializada nos 

instrumentos de regulação e informações contidas no dossiê. Por último, mas 

não menos importante, foram definidos conceitos psicossociais que se pretendia 

incutir nos alunos. O facto de a ginástica acrobática permitir a participação de 

todos, justificou os valores de cooperação, motivação, trabalho em equipa e 

superação. A capacidade de trabalhar em equipa foi imprescindível, elevando a 

importância da cooperação e motivação para que a aprendizagem seguisse o 

caminho delineado através do compromisso, autonomia e responsabilidade.  

 

4.5.6.2.2. Dossiê do aluno 

O dossiê do aluno (ver anexo 8), foi o guião que orientou todo o processo ao 

longo das nove aulas da presente unidade didática. Este documento estava 

dividido em sete capítulos: introdução, regras para a formação dos grupos, 

calendarização, habilidades motoras, fisiologia do treino e condição física, 

orientações para a construção do esquema de grupo e avaliação. Este dossiê 

tornou-se uma parte fundamental da aula, pois os alunos já sabiam que o tinham 

de consultar para saber o que tinham de fazer e de que forma. 
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A aula iniciava com a respetiva calendarização, informando os alunos sobre 

os objetivos e tarefas a cumprir, partilhando assim as intenções de 

aprendizagem. De seguida, os alunos prosseguiam para o aquecimento, com o 

apoio do capítulo da fisiologia do treino e condição física, sendo o tempo 

controlado por mim. Esta opção surgiu com o propósito de não perder muito 

tempo com a organização do mesmo, uma vez que a duração da aula era muito 

curta. Posteriormente, entravam na parte fundamental, habilidades motoras, 

onde estavam descritas as pegas e as figuras distribuídas pelos três níveis de 

desempenho.  

Uma vez que a avaliação era parte fulcral no desenvolvimento do processo 

de ensino, o capítulo a ela associado é o mais longo, incluindo as fichas de 

avaliação diagnóstica, auto e heteroavaliação, bem como as principais 

orientações para a construção dos esquemas de grupo, dando a conhecer os 

critérios de sucesso e envolvendo os alunos no processo avaliativo, quer 

individualmente, quer em grupo. Seguindo todos estes parâmetros, os alunos 

tinham todas as informações necessárias para optarem pelo caminho mais 

vantajoso no cumprimento dos objetivos e metas propostos. 

 

4.5.6.2.3. Fichas de auto e heteroavaliação 

Os mecanismos de regulação permitiram o envolvimento dos alunos. A 

probabilidade de os alunos estarem cientes do que foram e do que são capazes 

influencia positivamente a sua evolução. Estes instrumento reportam-se à 

autoavaliação, à heteroavaliação e ao feedback entre pares. O objetivo era que 

os alunos fossem capazes de delimitar a sua aprendizagem e a execução dos 

colegas dentro dos parâmetros propostos, evidenciando as mais valias e alvos 

de melhoria, enquadrando assim as prestações de acordo com as metas 

definidas previamente.  

As fichas eram aplicadas no final da sessão. Nas primeiras aulas, inclusive 

até à quinta, durante a apresentação das tarefas solicitadas, cada equipa 

preenchia a ficha de heteroavaliação tendo em conta os diferentes parâmetros 

enunciados. Deste modo, os alunos tinham de preencher o nome dos alunos que 

realizavam a figura, o número, o nível e a cotação da mesma, para 
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posteriormente assinalarem se os colegas conseguiam, ou não, realizar o 

monte/desmonte e o equilíbrio. Nas aulas seguintes, cada equipa transmitia aos 

colegas quais os aspetos que tinham de trabalhar mais e aqueles em que 

poderiam melhorar. Uma vez que esta estratégia não estava a atingir os objetivos 

pretendidos, optei por distribuir cartões pelas equipas, permitindo uma reflexão 

mais detalhada, em que era solicitada uma justificação, por escrito, da decisão. 

Assim, o processo de heteroavaliação e reflexão foi encarado com mais 

seriedade. 

Relativamente à autoavaliação, na primeira aula os alunos tinham de 

responder às seguintes questões: Onde quero chegar?; Onde estou?; Qual a 

melhor forma de lá chegar?. Em todas as aulas, os alunos tinham de se 

autoavaliar numa escala de Likert de 4 pontos, 1 (não consigo), 2 (consigo mas 

tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 (consigo facilmente), 

relativamente aos três parâmetros estabelecidos, nomeadamente a relação com 

a matéria, em relação a si e a relação com o outro. Posteriormente, tinham de 

preencher uma tabela, indicando qual foi a coisa mais importante que tinham 

aprendido na aula. Além disso, tinham de mencionar duas coisas que gostavam 

de fazer e um desejo em termos de melhoria da própria prestação. 

 

4.5.6.2.4. Entrevista 

Tendo como objetivo captar as perceções dos alunos acerca da experiência 

com a temática da AfL, nomeadamente no que se refere às aprendizagens, 

dificuldades, conhecimento adquirido, participação e envolvimento, foram 

realizadas entrevistas, em formato focus grupo a alguns alunos da turma. A 

participação dos alunos foi voluntária, representando as equipas que pertenciam. 

Num total de onze alunos, foram realizados dois focus grupo acerca da 

experiência vivida ao longo da unidade de ginástica acrobática. O guião para a 

entrevista consistiu em seis questões: 

1. O que aprenderam durante estas aulas? 

2. Quais as maiores dificuldades que sentiram? 

3. Como avaliam a dinâmica de grupo? 

4. O que fariam de diferente para melhorar o vosso desempenho? 
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5. Em que medida o dossiê vos ajudou no processo? 

6. Qual o valor que atribuem a esta experiência de ensino? 

 

4.5.6.2.5. Diário da Professora 

O diário da professora funcionou como conexão entre a prática e o processo 

de reflexão acerca da mesma. No final de cada aula, registei todas as 

ocorrências do processo de aplicação da AfL, incluindo os elementos relevantes, 

quer do ponto de meu vista como professora, quer dos alunos face a esta 

metodologia. Em paralelo, com esta nova forma de aplicar o ensino, as 

conquistas, dificuldades e estratégias estão descritas neste documento, sendo 

algo facilitador da prática. 

 

4.5.6.2.6. Procedimentos de Aplicação 

A aplicação da presente metodologia partiu da unidade didática e da 

sequenciação dos objetivos e conteúdos ao longo da mesma. Durante as nove 

aulas, cada um dos quatro grupos tinha o seu dossiê, onde estavam distribuídas 

estas informações pelos sete capítulos já mencionados. Ao consultar o dossiê 

de cada grupo sabia o que tinha de fazer e de que forma, concretizando os 

mecanismos de regulação através das fichas direcionadas para a avaliação 

diagnóstica, auto e heteroavaliação, também presentes no documento. 

O diário da professora prolonga-se durante toda a unidade de ensino, 

fazendo ligação da prática com a reflexão, englobando assim aspetos 

relacionados com a aplicação da AfL e a reação dos alunos face aos 

procedimentos implementados.  

As entrevistas foram realizadas no fim da unidade didática de forma acatar 

as opiniões dos alunos acerca do vivenciado e do que tinham aprendido. mais 

detalhada do seu impacto na prática. 

 

4.5.6.2.7. Procedimentos de Análise 

A informação recolhida foi analisada com base nos três objetivos específicos. 

Para analisar a categoria do desempenho motor, recorreu-se às classificações 

(quantitativas) obtidas nos esquemas finais de grupo, nas componentes 
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consideradas para avaliação (ver quadro 3). Relativamente à aquisição de 

conhecimento e envolvimento dos alunos recorreu-se informação oriunda das 

entrevistas focus group e do diário da professora que foi sujeita aos 

procedimentos de análise temática (Bardin, 2008). 

 

Quadro 3 - Componentes de avaliação do esquema de grupo 

Componentes de Avaliação 

Componente Técnica (60%) 
Nível da figura, monte, equilíbrio, desmonte 

e elementos de ligação (20) 

Componente Artística (20%) 

Postura (4) 

Criatividade (8) 

Encadeamento lógico (8) 

Construção do esquema e empenho ao 

longo das aulas (20%) 

Cumprimento dos prazos (7) 

Preenchimento das fichas (7) 

Empenho participação e comportamento (6) 

 

4.5.7. Apresentação dos Resultados 

4.5.7.1. Desempenho Motor 

A análise do desempenho motor engloba a AF no cumprimento das tarefas 

de cada uma das aulas e a avaliação sumativa, que se reporta aos esquemas 

de grupo, num total de quatro (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Avaliação final dos esquemas de grupo 

Componentes de avaliação 
Turma 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

E
s
q

u
e

m
a

 d
e
 g

ru
p

o
 (

2
0
 

v
a

lo
re

s
) 

Componente 

técnica 

(60%) 

Nível da figura, monte, 

equilíbrio, desmonte e 

elementos de ligação (20) 

19,5 14,5 17 18 

Componente 

artística 

(20%) 

Postura (4) 2 2 2 3 

Criatividade (8) 8 4 4 8 

Encadeamento lógico (8) 6 4 4 6 

Cumprimento dos prazos (7) 7 7 7 7 
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Construção 

do esquema 

e empenho 

ao longo das 

aulas (20%) 

Preenchimento das fichas (7) 6 5 7 7 

Empenho participação e 

comportamento (6) 
4 – 6 3 – 6 4 – 6 5 – 6 

TOTAL ESQUEMA DE GRUPO 
18,3 – 

18,7 

13,7 – 

14,3 

15,8 – 

16,2 
18 – 18,2 

DESEMPENHO MOTOR 
18,3 – 

18,7 

13,7 – 

14,3 

15,8 – 

16,2 
18 – 18,2 

 

A avaliação de grupo, tal como é evidenciada no quadro 4, incidiu na 

componente técnica, artística e construção do esquema e empenho ao longo das 

aulas. O parâmetro da componente técnica foi muito superior às restantes, sendo 

que a realização das figuras era a base da apresentação. Assim, as figuras 

encontravam-se divididas por níveis, cotações atribuídas e análise do monte, 

equilíbrio e desmonte. A cotação máxima apenas era atribuída se os alunos 

optassem por figuras de nível 3, desafiando assim os seus próprios limites e 

adicionando objetivos e metas superiores. Para além das figuras, os elementos 

de ligação também tinham de ser integrados, num total de três elementos 

distintos por aluno. 

Já a componente artística englobava a postura, criatividade e encadeamento 

lógico, incluindo o cumprimento pelo tema e subtema e a manutenção de uma 

sequência lógica entre as ideias a apresentar, na qual a postura era crucial. Em 

cada aula, os alunos apresentavam pequenas exibições dos conteúdos 

aprendidos e exercitados durante a mesma, construindo assim, gradualmente, o 

esquema de grupo.  

Ao analisar os dados incluídos no quadro 3, fica claro que o desempenho 

obtido pelos diferentes grupos foi muito superior ao esperado, situando-se entre 

os 14 e os 19 valores. As classificações variam um pouco dentro de cada grupo, 

pois apesar do trabalho ser realizado no seio do mesmo, os parâmetros como o 

empenho, participação e comportamento, incluídos no elemento da construção 

do esquema e empenho ao longo das aulas, relacionam-se à prestação 
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individual, havendo, assim, uma diferença entre os elementos constituintes da 

equipa. 

 

4.5.7.2. Conhecimento 

O dossiê surgiu como um elemento fulcral à organização de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, dado que continha toda a informação que os alunos 

precisavam para trabalharem de forma autónoma, desde os objetivos de cada 

uma das aulas, ao aquecimento, às figuras de acordo com os níveis, até ao 

processo de avaliação e respetivos critérios. Este conhecimento foi reconhecido 

pelos alunos: 

“O dossiê foi um verdadeiro guia, uma vez que maior parte das 

pessoas não tinha experiência na ginástica acrobática, ajudou a 

orientar o nosso trabalho ao longo faz aulas, proporcionando um 

melhor aproveitamento e desempenho nas mesmas” (Aluna 2, 

entrevista focus group). 

  

Os objetivos de cada aula eram transmitidos logo no início da mesma. Ao 

indicar o que iriam realizar, de que forma e com que propósito, relacionando as 

metas a atingir e os critérios a alcançar, os alunos organizavam-se de seguida 

de forma autónoma, iniciando o aquecimento (tempo controlado pela professora 

com o intuito de aproveitar a duração da aula, uma vez que este era muito 

reduzido) e a exploração das figuras ou a construção dos próprios esquemas. 

Tudo o que eles necessitavam de saber e fazer durante as aulas estava ali, 

presente no dossiê organizado por diferentes capítulos. Cada grupo tinha o seu 

dossiê, o que lhes permitia orientar a prática ao nível da organização e dos 

conteúdos, contribuindo para a aquisição e conhecimentos.  

“Além de conhecermos novas figuras, percebemos os diferentes 

graus de dificuldades, o que foi bom para sabermos aquilo que 

estamos a fazer, e desafiar-nos a nós próprios no sentido de 

sermos melhores, passando assim de um grau mais fácil para um 

mais complexo” (Aluno 1, entrevista focus group). 
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“O dossiê permitiu-nos ter uma ideia de como íamos trabalhando 

e evoluindo ao longo das aulas, pois com o apoio das fichas de 

autoavaliação sabíamos o que tínhamos aprendido e o que 

precisávamos de melhorar na próxima aula” (Aluna 4, entrevista 

focus group). 

 

Numa fase inicial, os alunos não percebiam a importância do preenchimento 

do dossiê. Posteriormente, passaram a considerá-lo um elemento de apoio 

central ao longo das aulas, designadamente na componente da auto e 

heteroavaliação Foi muito difícil os alunos reconhecerem a importância do 

processo de avaliação. Analisar a prestação dos colegas era simples, pois 

consistia em verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos e assinalar na 

ficha de observação.  

“O dossiê além de nos explicar como aplicar o processo de 

avaliação, ajudou-nos a perceber a nossa evolução” (Aluna 5, 

entrevista focus group). 

“O dossiê também nos ajudou a refletir sobre cada aula, tinha uma 

parte em que nós podíamos dizer o que tínhamos aprendido 

nessa aula e o que teríamos de melhorar na próxima e isso 

ajudou-nos a refletir sobre como podíamos melhorar” (Aluna 6, 

entrevista focus group). 

 

Posteriormente, a reflexão passou a ser considerada como um parâmetro 

essencial. O conhecimento foi sendo incrementado ao longo das aulas, quer em 

termos técnicos da modalidade de ginástica acrobática, quer da capacidade de 

avaliar os colegas e a si próprio. Por consequência, estas melhorias permitiram 

um bom desenvolvimento motor, associado a uma evolução de conhecimento 

individual e de grupo. 

 

4.5.7.3. Envolvimento e participação 

O primeiro confronto com a ginástica acrobática não foi de todo muito 

positivo. Os alunos ficaram muito reticentes com esta modalidade, uma vez que 
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mencionavam que não gostavam e não tinham interesse na mesma, pedindo 

que mudasse esta decisão. Contudo, quando esclareci a organização da 

presente unidade didática e revelei que esta iria consistir segundo os princípios 

da AfL, a reação alterou-se. Sem saber muito bem em que constava este modelo, 

expliquei como tudo iria funcionar, onde senti que houve algum entusiasmo e 

interesse por parte dos alunos relativamente a esta metodologia.  

“Fiquei de coração cheio quando, antes da hora da aula começar, 

os alunos mostraram disponibilidade e compreensão na 

montagem dos praticáveis. Eram 8h15, o professor cooperante 

estava a entrar no pavilhão e estava tudo pronto para um bom 

desenrolar da sessão! Contrariamente ao que esperava, os 

alunos colaboraram bastante e mantiveram uma postura muito 

empenhada e respeitosa” (Diário da professora 14, 22 a 26 de 

janeiro). 

 

O mais surpreendente para mim foi a diferença entre as equipas e a escolha 

do tema, uma vez que não é uma turma muito ligada ao desporto, acabaram por 

optar por essa temática. De facto, a reação perante esta metodologia, ainda que 

dentro da mesma turma, foi distinta e o modo como os alunos assumiram este 

projeto também.  

“Foi surpreendente denotar as diferenças entre cada equipa. 

Apesar de serem da mesma turma, os grupos caraterizam-se 

pelas suas particularidades e formas de trabalhar distintas, 

levando-me a adaptar a minha forma de agir perante todos. Tal 

como refere Almeida (2009), o ensino carateriza-se pela sua 

complexidade, instabilidade, singularidade e conflito de valores, 

requerendo um professor prático e reflexivo. Segundo o mesmo 

autor, aprender a ensinar, consiste na perspetiva de avançar em 

direção das particularidades dos alunos, sendo esta a principal 

aspiração a cumprir” (Diário da professora 16, 5 a 8 de fevereiro). 
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Apesar dos bons resultados obtidos, observando a prestação inicial de 

alguns alunos, nunca pensei que iriam tão longe. É de salientar que alguns dos 

elementos desta turma nunca se tinham confrontado com esta modalidade, 

muito menos com esta dinâmica, o que tornou por um lado difícil de perceberem 

o que era a AfL e como seria implementada. Com apenas nove aulas, e apesar 

das diversidades manifestadas, o dossiê foi sem dúvida o ponto de partida para 

o envolvimento das equipas, mostrando assim aos alunos qual o caminho a 

seguir, deixando que eles percorressem de forma autónoma e responsável. 

Neste processo, os alunos encontravam-se comprometidos com a própria equipa 

e com os objetivos e tarefas a desenvolver, reconhecendo vantagem da 

utilização do dossiê.  

“Ajudou muito na organização porque sabíamos o que fazer e de 

que forma em cada aula, e caso tivéssemos alguma dúvida, 

bastava recorrermos ao dossiê onde tinha tudo muito bem 

explicado” (Aluno 1, entrevista focus group). 

 

Com os critérios bem definidos e partilhados e os alunos envolvidos num 

objetivo comum, restava agora melhorar a dinâmica das equipas. No esquema 

de grupo foi parcialmente simples, pois cada um conseguiu dar o seu contributo 

e organizarem-se. Uma vez que foram os alunos a formar as próprias equipas, 

respeitando as funções de base, intermédio e volante, puderam juntar-se a 

alguns colegas que apresentavam mais afinidade. Contudo, tiveram que aceitar 

todos de igual forma, trabalhar e respeitar as ideias de cada um, na qual o 

trabalho de equipa tornou-se imprescindível e passou a fazer parte do reportório 

dos alunos.  

“Fomos o suporte um dos outros, como tudo na vida, devemos ser 

uns para os outros e ajudar quem mais precisa! Daí a importância 

do trabalho em equipa e da união, um por todos e todos por um!” 

(Aluno 1, entrevista focus group). 

“A dinâmica foi muito boa, pois tínhamos tarefas para cumprir por 

aula e para isso tínhamos que nos unir, trabalhar em equipa e 

ajudar-nos a alcançar as metas” (Aluna 5, entrevista focus group). 
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“É sempre mais vantajoso trabalharmos como uma equipa do que 

trabalharmos sozinhos, pois assim conseguimos adquirir valores 

como o respeito, a cooperação, a superação, o espírito de equipa, 

a entreajuda, entre outros” (Aluna 4, entrevista focus group). 

 

No entanto, a dinâmica das equipas teve de ser trabalhada. Numa turma de 

22 alunos correspondente ao 11º ano com relações bem definidas, pela 

existência de diferentes grupos de maior proximidade e afinidade, a união nem 

sempre era visível. Após iniciar a aplicação do modelo da AfL, facilmente percebi 

que foi nesse sentido que este começou a ganhar diretrizes. O facto de implicar 

o trabalho no meio de um grupo e uma apresentação, os alunos simplesmente 

perceberam a importância da necessidade de cooperar e trabalhar em equipa, e 

foi neste sentido que eles cresceram e evoluíram.  

“No geral, a dinâmica foi boa, apesar das brincadeiras, acabamos 

sempre por atingir os nossos objetivos e cumprir com o que era 

pretendido, respeitando o trabalho em equipa” (Aluno 1, entrevista 

focus group). 

“Com esta dinâmica, ganhamos mais confiança nos colegas 

através das pequenas brincadeiras e do trabalho, e acho que 

conseguimos cooperar muito bem uns com os outros” (Aluna 2, 

entrevista focus group). 

 

A participação dos alunos foi crucial na aplicação desta nova dinâmica e 

metodologia. O facto de centrar todo o processo neles e atribuir-lhes diferentes 

responsabilidades, originou que todos fossem integrados e incluídos. Assim 

sendo, a participação e o envolvimento foram constantes ao longo da unidade 

didática. Através das exibições e da participação na heteroavaliação dos 

colegas, o empenho e a predisposição foram melhorando.  

“A ginástica acrobática continua a correr melhor do que esperava, 

pois os alunos mantiveram-se empenhados e gostaram da total 

autonomia que lhes foi facultada” (Diário da professora 17, 19 a 

22 de fevereiro). 
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“Posto isto, cada equipa começou a trabalhar no seu esquema e 

verifiquei o empenho de todos na elaboração do mesmo. Os 

alunos sentem-se responsáveis pela sua própria evolução e 

trabalho, pois sabem que têm que conceder resultados aos 

professores e aos restantes colegas, mostrando-se assim 

capazes de assumir o controlo da sessão através da autonomia e 

responsabilidade” (Diário da professora 20, 12 a 15 de março). 

 

Os objetivos começavam a ser atingidos e à medida que as aulas passavam 

sentia-me cada vez mais distante da postura que é ser professora. Estava mais 

disponível a novas ideias e metodologias, mais recetiva. Talvez devido à 

aplicação deste modelo e dos bons resultados que estava a conseguir alcançar 

através dele. A mudança não foi visível apenas no meu papel enquanto 

professora, mas também na transformação dos alunos como sujeitos ativos da 

própria aprendizagem. Progressivamente, a união fez a força, pois estávamos 

todos unidos e envolvidos com a AfL e com a ginástica acrobática. 

“Assim sendo, durante as sessões tenho assumido uma postura 

meramente presencial, intervindo junto dos grupos e dando-lhes 

tempo para trabalhar de forma autónoma” (Diário da professora 

20, 12 a 15 de março). 

“De facto, ao ler as autoavaliações de cada aluno, verifiquei que 

o ponto que mais se destacou no decorrer das sessões foi a 

responsabilidade e o trabalho de equipa. É muito gratificante 

perceber que os estudantes estão a conseguir ir de encontro ao 

objetivo da aplicação deste estudo, pois foram capazes de retirar 

conclusões por eles mesmos” (Diário da professora 17, 19 a 22 

de fevereiro). 

“Boa experiência, nesta dinâmica percebemos que sem trabalho, 

esforço e dedicação não conseguimos alcançar nenhuma meta. 

Daí a importância da união e do provérbio “Se quer ir rápido, vá 

sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado”, estando assim 
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integrado o trabalho da professora e dos colegas” (Aluno 1, 

entrevista focus group). 

 

Desafios e dificuldades 

Relativamente aos maiores desafios e dificuldades que os alunos sentiram 

foram aprender a lidar com personalidades e opiniões muito distintas. Tiveram 

que ser capazes de ouvir e respeitar ideias distintas e organizar um esquema 

que fosse de encontro ao tema, subtema, música e procedimentos da avaliação. 

Este processo de organização, partilha e comunicação entre todos não foi de 

todo fácil, mas foi muito importante na melhoria de prestação dos alunos, pois 

aprenderam a superar as dificuldades sozinhos e em autonomia. 

“Ao deixar que cada equipa trabalhasse ao seu ritmo e 

experimentasse as várias pegas e figuras de pares, senti que eles 

próprios eram capazes de, em grupo, combater as dificuldades 

sentidas e individualmente se autossuperarem” (Diário da 

professora 17, 19 a 22 de fevereiro). 

“Uma das minhas maiores dificuldades foi conseguir trabalhar em 

equipa, uma vez que não nos dávamos muito bem com certas 

personalidades. Contudo, aprendemos a lidar com essas 

adversidades” (Aluno 1, entrevista focus group). 

“Na organização do esquema, foi muito difícil termos as mesmas 

ideias e chegarmos a um consenso, mas aprendemos a ouvir e a 

respeitar a opinião dos outros e a cooperar entre nós, alcançando 

assim a meta final” (Aluna 2, entrevista focus group). 

“Julgo que a maior dificuldade foi avaliar a mim próprio e aos meus 

colegas, pois nunca tínhamos tido contacto com essa realidade. 

Todavia, foi essencial para evoluirmos e respeitarmos as opiniões 

dos outros sobre a nossa prestação enquanto equipa” (Aluno 7, 

entrevista focus group). 

 

O processo de avaliação, quer na dinâmica de autoavaliação quer na de 

heteroavaliação, foi um processo difícil para os alunos. A autoavaliação tornou-
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se um verdadeiro desafio, pois inicialmente era muito indeterminada e versátil. 

No final da aula, quando perguntava aos alunos o que tinham aprendido, 

mencionavam aspetos meramente técnicos como “figuras de pares”, “trios”, 

“pegas”, deixando de parte as dimensões sociais. Relativamente às dificuldades 

evidenciadas ao longo das aulas, na maior parte das vezes, era um espaço que 

ficava em branco. Progressivamente, o trabalho em equipa, a cooperação, a 

confiança e a coordenação começaram a surgir como aprendizagens. O foco 

para aquilo que tinha falado começou a ser mais objetivo e os alunos começaram 

a delinear outras metas como melhorias que visavam, tais como a confiança, o 

equilíbrio, a força, a partilha de ideias, o aproveitamento do tempo e o atingir o 

grau mais complexo, o nível 3. 

Senti que tinham medo que os colegas levassem a mal a opinião deles 

relativamente às prestações das próprias equipas, uma vez que não 

comunicavam da forma mais correta e cordial. Contudo, ao longo das aulas, 

modifiquei os procedimentos da heteroavaliação com o intuito de esta ser 

encarada com mais seriedade. Assim, optei por distribuir cartões pelas equipas, 

permitindo uma reflexão mais detalhada, em que os alunos eram convidados a 

justificar as suas apreciações por escrito. Esta estratégia permitiu que os alunos 

potenciassem a sua capacidade de avaliação, interiorizando que não basta 

saber atribuir uma nota, ou colocar um visto ou uma cruz no caso de 

cumprimentou ou incumprimento dos critérios.  Deste modo, a aplicação da 

heteroavaliação começou a ser encarada com mais seriedade.  

“A heteroavaliação foi a minha maior dificuldade, pois não é fácil 

apontar o dedo ao ver uma pessoa que não consegue fazer e 

dizer que está mal, porque muitas vezes os sujeitos não encaram 

muito bem essa frontalidade. Por exemplo, isso aconteceu 

comigo, eu sabia que não conseguia fazer mas tentei, e os 

elementos do meu grupo não foram capazes de dizer que não 

conseguia, se calhar para não me deitarem abaixo, mas sim para 

eu tentar de novo” (Aluna 5, entrevista focus group). 

“Julgo que a heteroavaliação foi a nossa maior dificuldade, foi 

dizer e enfrentar as pessoas quando estão a fazer algo mal. 
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Também numa fase inicial, a comunicação foi um problema, pois 

nem todos eram capazes de ouvir e aceitar a opinião dos outros” 

(Aluna 4, entrevista focus group). 

 

Na aplicação da heteroavaliação, os alunos tiveram que refletir e assumir 

uma postura ativa na melhoria da aprendizagem. Assim, o facto de os alunos 

refletirem acerca do que estava a correr bem e o que estava a correr menos bem, 

permitiu-lhes encontrar estratégias e soluções para alcançarem a meta final, isto 

tendo em consideração a opinião das restantes equipas e da própria professora. 

Deste modo, foi possível progredirem e evoluírem individualmente e em grupo.  

“Além de envolver os alunos de forma ativa no seu processo, 

também assumi uma postura ativa no final das aulas, onde 

transmiti-lhes feedbacks sobre o próprio percurso, orientando-os 

no verdadeiro sentido de melhoria da aprendizagem” (Diário da 

professora 17, 19 a 22 de fevereiro). 

 “Foi desafiante estarmos a fazer o papel de professores e avaliar 

e termos uma noção do que os outros estão a fazer, ajudando 

assim na evolução dos nossos colegas, uma vez que no final das 

aulas transmitíamos o nosso feedback a cada equipa, 

mencionando o que estava bem e mal e o que poderiam fazer 

para melhorar a prestação deles” (Aluna 5, entrevista focus 

group). 

“O dossiê ajudou-nos no processo da avaliação, pois estava muito 

bem explicado como iria funcionar e quais os critérios, na qual no 

final das aulas transmitimos feedbacks das prestações dos 

nossos colegas e propusemos algumas estratégias e sugestões 

de melhoria” (Aluno 7, entrevista focus group). 

 

Ao longo da unidade didática comecei a perceber o quanto eu estava 

envolvida neste processo e que quando um falhava, falhavam todos. A ajuda e 

o trabalho em equipa, com o intuito de proporcionar melhorias nos resultados 
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dos colegas e ultrapassar os próprios fracassos, foi crucial. Os alunos, tal como 

eu, revelaram estar totalmente envolvidos: 

“É tão gratificante perceber que uma modalidade que inicialmente 

ninguém gostava, é agora um gosto e interesse por todos. A 

entrega, predisposição, motivação e dedicação dos alunos 

mostrou o quanto foi vantajoso a implementação desta dinâmica 

e os bons resultados alcançados” (Diário da professora 23, 2 a 5 

de abril). 

“É muito gratificante perceber que os estudantes estão a 

conseguir ir de encontro ao objetivo da aplicação deste estudo 

(…) Posto isto, é sinal de que o meu destino está a ser cumprido 

e ao mesmo tempo alcançado. O facto de terem objetivos a 

cumprir e perceberem exatamente o que estavam a aprender e o 

porquê, ajudou muito, como se refletiu nesta componente de 

avaliação” (Diário da professora 17, 19 a 22 de fevereiro). 

 

Depois da aplicação da AfL senti uma turma mais unida e com mais 

interações, permitindo aos alunos com problemas de integração serem muito 

bem-sucedidos e incorporados neste processo, ajudando-os a crescer enquanto 

cidadãos. A existência de alguns confrontos e desentendimentos entre alguns 

alunos foi superada, uma vez que agora são capazes de trabalhar em equipa, 

ajudar os colegas, cooperar, partilhar e respeitar opiniões, independentemente 

das suas capacidades e fragilidades. 

“Aprendemos a trabalhar em equipa e a confiar nos nossos 

colegas” (Aluno 1, entrevista focus group). 

“Essas adversidades ajudaram-nos a crescer enquanto pessoas, 

pois tivemos de ser capazes de ouvir e partilhar diferentes 

opiniões e chegar a um consenso. Assim, aprendemos a cooperar 

e a trabalhar em equipa” (Aluna 2, entrevista focus group). 

“Aprendemos a ter espírito de equipa, ganhamos mais confiança 

nos colegas e percebemos a importância de partilhar e ouvir 
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ideias e respeitar a opinião dos outros” (Aluna 5, entrevista focus 

group). 

 

A reflexão assumiu um papel fulcral durante a aplicação do modelo da AfL. 

Presenciei um crescimento notório desde a primeira para a última aula, quer em 

termos individuais, como em termos grupais, desde as questões mais técnicas 

aos valores subjacentes à AfL.  

“Julgo que todos tivemos uma boa prestação onde evoluímos e 

melhoramos as nossas fragilidades enquanto equipa, embora 

surgissem alguns contratempos no nosso caminho. Contudo, a 

união e o trabalho em equipa são os principais valores que retiro 

desta grande experiência” (Aluna 3, entrevista focus group). 

“Sinto que houve uma grande evolução desde a primeira até à 

última aula, quer individualmente como em equipa, pois com o 

apoio de todos, conseguimos superar as nossas dificuldades e 

atingir níveis mais elevados. Assim, a superação, cooperação e 

trabalho em equipa foram cruciais neste método de ensino” (Aluno 

1, entrevista focus group). 

“Não acho que a avaliação seja o valor mais importante, mas sim 

o nosso crescimento ao longo das aulas, quer a nível técnico quer 

a nível social, pois conseguimos evoluir enquanto pessoas e 

ganhamos valores que são muito importantes na nossa vida 

pessoal e académica” (Aluna 4, entrevista focus group). 

“No final da unidade didática, assisti a quatro exibições totalmente 

diferentes, que me deixaram de boca aberta, cada uma com a sua 

criatividade. Tive sempre um sorriso estampado no rosto, não só 

pela felicidade que eles conseguiram alcançar a meta final, mas 

também pela satisfação de verificar que eles se esforçaram e 

foram capazes de crescer em grupo e ultrapassarem as 

dificuldades impostas. Não posso estar mais orgulhosa deste 

culminar da etapa!” (Diário da professora 23, 2 a 5 de abril). 
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4.5.8. Discussão dos Resultados 

Ao nível do desempenho motor, especificamente nos esquemas de grupo, 

os alunos obtiveram resultados superiores ao esperado, situando-se entre os 14 

e os 19 valores. Estes bons resultados evidenciam todo o empenho, participação 

e cumprimento das tarefas ao longo de todas as aulas. Wiliam (2011) refere que 

atualmente existe uma maior preocupação no processo que orienta o aluno a 

atingir o objetivo. De facto, os participantes deste estudo afirmaram que o mais 

importante não era a avaliação (a nota) mas sim o crescimento e evolução deles 

ao longo das aulas. Além da atribuição de uma nota relativamente ao 

desempenho motor, é fundamental ter em conta todo o processo de 

aprendizagem dos alunos.  

Numa fase inicial, os alunos não reagiram bem à notícia que iríamos abordar 

ginástica acrobática. A ideia que os alunos tinham, e que é a veiculada por que 

Garrett e Wrench ( 2018), é que esta modalidade está associada às meninas e 

que não era interessante, nem desafiadora. Contudo, foi uma aposta ganha, os 

dados evidenciaram que conquistei ainda mais os alunos e apelei à diferença, 

havendo da parte deles mais envolvimento e mais participação nas aulas. 

O facto de cada aluno ter uma função em prol de um grupo e de cada equipa 

ter de apresentar o trabalho realizado no final de cada aula, mudou a postura 

individual e global da turma, dado que se encontravam mais motivados e 

interessados. Segundo MacPhail e Halbert (2010), os estudantes gostam de ser 

responsabilizados pela sua própria aprendizagem e os professores acreditam 

que o questionamento e o feedback permitem que estes se comprometam mais 

com as aulas de EF, originando assim maior motivação e participação. De acordo 

com Chng e Lund (2018), o professor de EF deve repensar sobre as suas 

práticas e incluir a AfL nas suas aulas, assegurando que os alunos estão a 

aprender e não apenas ocupados e a passar o tempo, sendo um excelente meio 

para melhorar a sua aprendizagem. 

Na parte inicial de cada aula, partilhava as intenções de aprendizagem 

informando os alunos sobre o que íamos trabalhar e o porquê, e o que 

determinaria o atingir das metas propostas e os critérios de sucesso associados 

às mesmas. Após transmitir as tarefas, os alunos optavam pelo caminho a 
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percorrer, de forma totalmente autónoma. O propósito não era estabelecer as 

decisões por eles nem ser responsável pelo desenvolvimento de competências, 

mas sim ser um guia, criando condições que os alunos tornassem ativos no 

próprio processo de aprendizagem, tal como defende (Wiliam, 2011).  

Foi curioso conceber que a aplicação desta metodologia e o desempenho 

dos alunos variou muito dentro da própria turma. Segundo Wiliam (2011), 

antigamente ensinava-se todos por igual, não tinham em consideração as 

diferenças individuais dos alunos, por isso estes que não atingiam os objetivos 

eram simplesmente menos aptos, não sendo culpa do professor. Hoje em dia a 

realidade inverteu-se, é fundamental o docente ter em conta as particularidades 

de cada aluno para criar as mesmas oportunidades de sucesso. Além do mais, 

dentro das equipas verificou-se diferenças visíveis relativamente ao empenho, 

participação e comportamento, o que originou classificações distintas dentro dos 

grupos. Neste âmbito, MacPhail e Halbert (2010) referem  a necessidade de ir 

ao encontro da aprendizagem individual de cada aluno, isto é, atender às suas 

necessidades  

Nas primeiras apresentações verifiquei que os alunos não cumpriram nem 

respeitaram os aspetos anteriormente referidos, pois não havia referências 

mínimas ao tema e subtemas e as figuras básicas (níveis 1 e 2) eram constantes 

em todas as equipas. Não tinham em consideração a importância da postura e 

o monte e o desmonte eram realizados de forma célere, deixando de parte o 

equilíbrio. Perante esta realidade, optei por implementar a regra dos cinco 

segundos e propor o desafio de os alunos tentarem realizar as figuras de nível 3 

e procurarem formas de as ligar ao subtema escolhido pela própria equipa, 

através de materiais, adaptações e roupas alusivas à temática. Ao longo das 

sessões, verifiquei que as dificuldades evidenciadas foram colmatadas, o que 

justifica as classificações obtidas no desempenho motor. 

Quando deixei de assumir uma postura tradicional de professora e passei a 

ser encarada pelos alunos como um apoio para os ajudar a atingir as metas 

definidas aula a aula, as ideias começaram a sobressair e os alunos despertaram 

o interesse pela ginástica acrobática. Segundo Garrett e Wrench (2018), o mais 

importante é o professor deixar de centrar o processo de ensino em si e focá-lo 
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nos alunos, sendo o professor um  orientador, levando para a aulas apenas uma 

ideia e um conceito e os alunos traçam a direção que pretendem.   

A maior aprendizagem que eu, enquanto professora estagiária, e os alunos, 

retiramos deste modelo de ensino foi o trabalho de equipa. A competitividade 

negativa por parte de alguns alunos foi ultrapassada e as equipas acabaram por 

se ajudar mutuamente. Progressivamente, durante a construção dos esquemas 

de grupo, os alunos perceberam que precisavam uns dos outros para conseguir 

preparar e treinar a exibição e focaram-se mais nas questões de organização, 

decisão, apresentação e avaliação. A comunicação foi fulcral, pois tiveram de 

ser capazes de lidar com diferentes personalidades e ouvir e respeitar opiniões 

distintas, sendo uma das maiores aquisições que os alunos levam para a vida 

pessoal e social. A união acabou por fazer a força, onde todos se uniram no 

alcance do objetivo final.  

O facto de incluir a avaliação em todas aulas consegui que os alunos fossem 

capazes de refletir acerca das suas competências e fragilidades, identificando 

alvos de melhoria e estratégias, aprendendo a determinar a sua prestação 

individual. Neste âmbito, Chappuis (2009) advoga que é essencial envolvermos 

os alunos nas suas próprias autorreflexões e deixá-los controlar e compartilhar 

a aprendizagem, pois estes conseguem olhar para aquilo que conseguiam ou 

não fazer, e são capazes de observar as suas melhorias. 

O essencial é balizar a aprendizagem, concebendo sempre a relação entre 

o momento inicial e as metas estabelecidas. Leirhaug e Annerstedt (2016) 

afirmam que a avaliação começou a ser cada vez mais associada como um meio 

para melhorar a aprendizagem dos alunos, tendo em conta as necessidades 

individuais dos mesmos. Contudo, é crucial aliar a avaliação à instrução e para 

que isto seja possível é necessário incluir o feedback (Wiliam, 2011). Tal como 

referem Chng e Lund (2018), o feedback deve ser individual e de forma a que o 

aluno consiga progredir, adaptando assim o ensino às suas necessidades. Esta 

foi uma das minhas maiores dificuldades, embora transmitisse feedbacks 

individuais, acabaram por ser direcionados para todo o grupo.  

Ao longo desta unidade de ensino percecionei grandes melhorias no que diz 

respeito ao relacionamento entre os alunos da turma, havendo uma maior 
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integração por parte de alguns e mais respeito entre eles. A participação e o 

envolvimento foram o que permitiu a grande evolução e aprendizagem, na qual 

eu própria me senti totalmente incluída neste clima e processo, não só pelas 

mudanças, mas também pelo orgulho que sentia nos esquemas elaborados 

pelas várias equipas. De acordo com Leirhaug e Annerstedt (2016), é essencial 

envolver mais os alunos nos processos de avaliação, onde estes podem ajudar 

na tomada de decisões e na avaliação dos colegas, estando dentro das 

intenções do processo de ensino. 

 

4.5.9. Conclusões 

O estudo tinha como principal objetivo analisar o impacto da aplicação dos 

princípios da AFL na aprendizagem dos alunos, especificamente ao nível do 

desempenho motor, do conhecimento e do envolvimento. 

Em termos de desempenho motor, os resultados obtidos foram muito 

superiores ao expectável. Os alunos alcançaram classificações entre os 14 e os 

19 valores, revelando um desempenho motor elevado, materializado em 

esquemas criativos, originais e atrativos ao tema e subtema, em que as músicas 

selecionadas se coadunaram com estes.  

No que refere à aquisição de conhecimentos, alguns alunos nunca tinham 

tido ginástica acrobática e os que tinham experienciado esta modalidade 

referiram que nunca a tinham vivenciado com tanta complexidade e dinâmica. 

Todos sabiam que consistia em diferentes figuras, mas não perspetivavam que 

fosse possível elaborar um esquema de grupo com diferentes figuras e 

elementos de ligação. Os conhecimentos e intenções de aprendizagem foram 

incrementados ao longo das aulas, visível na utilização da terminologia 

específica durante a prática, bem como nos processos de auto e 

heteroavaliação. 

Relativamente à participação e envolvimento, talvez tenha sido a maior 

conquista no decorrer da aplicação da AfL. Uma vez que nesta turma a disciplina 

de EF não conta para a média de acesso ao ensino superior, os alunos 

assumiram uma postura exemplar no decorrer desta metodologia. Reagiram 

muito bem e observou-se uma melhoria na comunicação, organização, trabalho 
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de equipa, cooperação, união, confiança e respeito que acabaram por ser 

mencionados pelos alunos nas entrevistas focus group.  

Através da aplicação da AfL concluo que os alunos são a base e o centro de 

todo o processo de ensino-aprendizagem, que de acordo Leirhaug e Annerstedt 

(2016), a avaliação é realizada com os estudantes, onde estes são totalmente 

incluídos no processo e retiram várias perspetivas sobre o mesmo. Em 

consequência disto, alcancei impactos muito positivos relativamente à 

aprendizagem dos alunos, especificamente no que toca ao desempenho motor, 

conhecimento e participação e envolvimento.  

Após analisar os resultados, conclui que este processo foi muito importante 

para mim enquanto professora estagiária como para os alunos. A minha forma 

de conceber o ensino alterou-se e o conceito de ser professora ganhou um novo 

rumo e significado. Nunca tinha pensando o quanto era vantajoso incluir os 

alunos de forma ativa e autónoma na sua própria aprendizagem. Contudo, neste 

processo percebi o quanto podia ser útil e as vantagens que lhe estavam 

inerentes, embora não resulte de igual forma e tão bem em diferentes turmas e 

contextos.  

No fim, quando refletimos sobre este processo é que percebemos o 

verdadeiro impacto que teve na melhoria da dinâmica da turma, na 

aprendizagem, no clima da aula e no cumprimento das tarefas. Assim, apenas 

existe uma palavra que descreve toda a envolvência e participação dos alunos, 

evolução.   

A AfL trouxe uma nova visão de ensino e um valor formativo muito 

importante, pois permitiu que os alunos crescessem e evoluíssem, não só a nível 

técnico, como também do ponto de vista pessoal, social e académico.  

Como forma de realçar a importância deste projeto naquilo que é a minha 

conceção de ser professora e de modo a elucidar a importância dos quatro 

princípios por ele enumerados no alcance da nova visão de aprender e ensinar. 

Não há melhor forma de demonstrar, em tom de resumo, as linhas poéticas 

elaboradas pelo núcleo de estágio de forma a harmonizar a importância da AfL 

no processo de ensino-aprendizagem.  
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“Pergunto-me onde estou 

O professor tem que ajudar 

Ao partilhar os objetivos 

Sei onde quero chegar 

Surge uma nova questão 

Como vou até lá? 

Mais uma vez a cooperação 

É a resposta a dar 

Lado a lado com a autonomia 

E a responsabilidade também 

O feedback é o guia 

Só ou com alguém 

O caminho faz-se longo 

A equipa é o principal 

Ao refletir sobre o que sei 

Deixa de ser algo normal 

Necessito de conhecer os critérios  

Careço de saber avaliar 

Com o apoio do professor 

Posso finalmente sonhar 

Tenho tudo o que preciso 

Como me posso envolver? 

Na avaliação para a aprendizagem 

A chave é aprender.” 

(Núcleo de Estágio Colégio de Gaia) 
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5. As atividades extracurriculares: A partilha e o espaço de 

afetos 
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5. As atividades extracurriculares: A partilha e o espaço de afetos 

“A formação inicial precisa ser considerada não só como uma etapa para 

adquirir os conhecimentos básicos para o exercício da profissão, mas também 

como um tempo para desenvolver e aprimorar competências que possam ser 

mobilizadas, quando for necessário”. 

Verenguer (2012, p. 642) 

 

As funções dos professores ultrapassam largamente o espaço real das 

aulas, ou seja, estes são responsáveis pela implementação de atividades que 

enriqueçam o percurso escolar dos alunos a nível social, motor e cognitivo. 

Assim, para além das atividades no âmbito do grupo de EF foram definidas 

outras áreas de atuação, nomeadamente no âmbito do PAA da EC. 

 A partir do momento que integrei o grupo disciplinar de EF, tornei-me um 

membro ativo, assumindo diferentes funções e responsabilidades ao longo do 

ano nas várias atividades promovidas pelo grupo e na escola com participação 

do grupo. Deste modo, é importante refletir sobre a minha prestação e 

envolvência nas diferentes atividades desenvolvidas no âmbito do DE e do plano 

de atividades geral. No quadro 5 podem ser observadas as atividades que 

ocorreram no 1º período. 

 

Quadro 5 - Atividades desenvolvidas no 1º Período 

 
1º Período 

Atividades/Funções Destinatários Dinamizador(es) Data 

Desporto 

Escolar 

Dia Europeu do Desporto 

Escolar (andebol e 

futebol) 

3º Ciclo do Ensino 

Básico 

Professores de 

EF e estagiários 
28 de setembro 

Torneio de Voleibol Ensino Secundário 
Professores de 

EF e estagiários 
24 de outubro 

Corta-mato escolar 
Todos os alunos 

(pré ao secundário) 

Professores de 

EF, estagiários e 

alunos de AGD 

21 de novembro 

Atividades 

da Escola 

I Jornadas de Reflexão 

em Inovação Pedagógica 

Todos os 

professores 
Direção 7 de setembro 
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Dia da Prevenção do 

Cancro da Mama (jogos 

tradicionais e dança) 

2º Ciclo do Ensino 

Básico 

Professores do 2º 

Ciclo e 

estagiários 

30 de outubro 

Celebração do Dia 

Nacional da Pessoa com 

Deficiência 

Ensino Secundário 

Aluno do 12º e 

professores 

estagiários 

3 de dezembro 

Convívios 

Almoço do corta-mato 
Grupo Disciplinar 

de EF 

Professores 

estagiários 
21 de novembro 

Almoço de Natal 
Professores e 

funcionários 
60 minutos 22 de dezembro 

Reuniões 
Grupo de EF Grupo Disciplinar de EF 

4 de setembro 

10 de outubro 

14 de novembro 

Intercalares Conselho de Turma 10 de outubro 

Outras 

Tarefas 

Decoração do pódio do 

corta-mato Comunidade 

Escolar 

Professores 

estagiários e 

alunos do curso 

de AGD 

16 de novembro 

Montagem do presépio do 

curso de AGD 
4 de dezembro 

 

No que diz respeito ao DE, além das modalidades (Andebol e Xadrez) e das 

“Multiatividades ao Ar Livre”, os professores do grupo de EF dinamizaram mais 

atividades, ao longo do ano letivo, para os alunos do ensino secundário, 

designadamente os torneios. De forma a facilitar a organização dos torneiros 

optamos por estipular e distribuir tarefas por todos os elementos do NE. Assim, 

eu fiquei responsável pela elaboração do cartaz, as fichas de inscrição e os 

regulamentos do torneio. Estas duas últimas tarefas foram elaboradas em 

conjunto com a outra professora estagiária. 

O congresso “I Jornadas de Reflexão e Inovação Pedagógica” foi destinado 

a todos os professores da EC. A participação, nesta palestra, trouxe novas 

expetativas e realidades relativamente ao ensino e à aprendizagem. No fim, 

recebi um certificado de participação (ver anexo 9) para constar no meu currículo 

pessoal e profissional. 

Relativamente à primeira atividade, direcionada para o Dia Europeu do 

Desporto Escolar (ver imagens 1 e 2), assumi a liderança no torneio de Andebol, 
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na qual tive de arranjar estratégias para colmatar os problemas evidenciados. 

Recorri ao apoio dos diferentes alunos do 12º ano do curso com Planos Próprios 

de Animação e Gestão Desportiva e distribui diferentes funções para que o 

torneio corresse de uma forma fluída, tal como se encontra explanado a seguir: 

“Inicialmente houve um pequeno atraso relativamente ao primeiro 

jogo, pelo que tive que arranjar uma solução para que não 

existissem mais atrasos e que as trocas dos jogos fossem rápidas. 

A opção foi colocar dois alunos do 12º ano, responsáveis por ao 

intervalo irem chamar à bancada as equipas que fossem jogar a 

seguir” (Reflexão Dia Europeu do Desporto Escolar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No torneio de voleibol (ver imagens 3 e 4), o facto de os professores 

estagiários terem saído mais cedo da atividade, implicou que eu ficasse sozinha 

a organizar e a controlar o resto do torneio até ao fim.  

“Foi um verdadeiro desafio ficar responsável pelo término desta 

atividade! No fim, solicitei ao professor Jorge Tormenta que 

entregasse os prémios às três primeiras equipas classificadas. 

Também recorri aos alunos para me auxiliarem na arrumação de 

todo o material no final do torneio” (Diário da professora 2 – 23 a 

26 de outubro). 

 

 

Figura 1 - Grito de equipa Figura 2 - Jogo de Andebol 
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A minha postura durante os torneios foi bastante dinâmica. Embora não 

tivesse funções relativas à organização e gestão do torneio, aproveitei todos os 

momentos para me divertir e jogar com alguns alunos que se encontravam 

parados. 

A adesão das turmas foi notória. Todos os alunos gostaram dos torneios e 

empenharam-se ativamente no envolvimento e cumprimentos dos objetivos do 

mesmo. Por fim, a maior gratidão foi as palavras de agradecimento pela 

organização destas atividades, solicitando por mais, e os sorrisos de felicidade 

estampados no rosto de cada aluno. 

O corta-mato escolar (ver imagens 5 e 6) exigiu muito trabalho e uma boa 

organização dos professores de EF. Assim, dias antes, percorri todas as turmas, 

desde a pré ao ensino secundário, e resolvi vários problemas que foram surgindo 

como a falta de medalhas, o término do pódio e a divisão dos diferentes materiais 

para ambos os pavilhões. No dia do corta-mato, todos os alunos do curso de 

AGD e todos os professores de EF encontravam-se nos pavilhões a montar os 

percursos, os insufláveis e o sistema de som. Durante a realização das provas, 

fiquei responsável por entregar as medalhas aos alunos que iam ao pódio. Gostei 

muito desta iniciativa. Pude conviver com todos os alunos, das mais variadas 

idades e sentir o nervosismo global que também eu já senti, quando era aluna e 

também tinha a obrigatoriedade de participar e dar o exemplo. 

 

 

  

Figura 3 - Jogo de Voleibol Figura 4 - Entrega dos prémios 
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Nesta lógica, a minha função, enquanto organizadora, em atividades deste 

género, revelaram-se experiências significativas no meu crescimento pessoal e 

profissional. Assim, é necessário um bom planeamento com uma definição 

distinta da distribuição das tarefas.  

Relativamente às atividades desenvolvidas pela escola, assumi uma postura 

colaborativa, de forma a garantir que tudo corresse conforme planeado. No Dia 

da Prevenção do Cancro da Mama (ver imagens 7 e 8), entre o jogo da colher, 

o jogo do saco, a petanca, o jogo do galo, o estica e as andas, foram várias as 

tarefas desenvolvidas, num total de doze estações. Esta organização surgiu com 

o propósito de tentarmos manter o máximo de alunos ocupados e em atividade. 

Neste evento, eram cerca de 140 pessoas que ocupavam o pavilhão A, onde 

transbordava-se um ambiente descontraído, alegre e repleto de boa disposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, um aluno do 12º ano que apresenta 

uma perturbação motora, organizou uma atividade de boccia para os diferentes alunos 

Figura 5 - Entrega das medalhas 
Figura 6 - Alunos da turma "O desafio da 

mudança" 

Figura 7 - Uma das tarefas desenvolvidas Figura 8 - Dança final com os alunos 
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do ensino secundário, na qual deslocaram-se duas atletas paralímpicas desta 

modalidade. A reação inesperada dos alunos foi ótima, pois no momento decisivo, 

aquelas pessoas ditas “diferentes” conseguiam resolver o jogo com uma facilidade 

incrível.  

As tarefas, decoração do pódio do corta-mato (imagem 9) e montagem do presépio 

(imagem 10) do curso com Planos Próprios de Animação e Gestão Desportiva, foram 

elaboradas em conjunto com o NE e com os alunos do curso em questão. Estas 

atividades foram muito importantes no relacionamento professora-alunos, pois foram 

potenciadoras de um bom relacionamento entre professora-alunos, mantendo um clima 

positivo e de respeito por todos. 

“Gostei muito de fugir um pouco à planificação das aulas, e trabalhar 

nos trabalhos manuais. A afetividade foi um fator muito importante no 

desenrolar destas atividades, pois a partilha de paixões e gostos com a 

área de desporto, desencadeou conversas, sorrisos, partilhas, 

gargalhadas, vá de tudo um pouco e especialmente o objetivo cumprido” 

(Diário da professora 5 – 13 a 16 de novembro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os convívios potencializaram o relacionamento entre os professores 

estagiários e os outros professores da EC. Assim, esta aproximação facilitou e 

melhorou as relações interpessoais entre todos e proporcionou uma melhor 

integração na escola. Senti um clima de amizade e boa disposição, fundamentais 

para um ambiente de respeito e confiança. As atividades desenvolvidas no 2º 

período encontram-se no quadro abaixo (quadro 6). 

 

Figura 9 - Decoração do pódio Figura 10 - Montagem do presépio 
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Quadro 6 - Atividades desenvolvidas no 2º Período 

 
2º Período 

Atividades/Funções Destinatários Dinamizador(es) Data 

Desporto 

Escolar 

Torneio de Badminton Ensino Secundário 
Professores de 

EF e estagiários 
23 de janeiro 

Fenda da Calcedónia e 

Geira Romana (Gerês) 
Ensino Secundário CLDE Porto 26 de janeiro 

Corta-mato distrital 

2º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico e 

Ensino Secundário 

CLDE Porto 8 de fevereiro 

Torneio de Ténis de Mesa Ensino Secundário 
Professores de 

EF e estagiários 
27 de fevereiro 

Orientação em Leça da 

Palmeira 
Ensino Secundário CLDE Porto 30 de março 

Torneio de Basquetebol Ensino Secundário 
Professores de 

EF e estagiários 
3 de abril 

Atividades 

da Escola 

Visita de Estudo a Lisboa Alunos do 12º AGD 
Professores de 

EF e estagiários 
31 de janeiro 

Visita de Estudo à 

FADEUP 
Alunos do 10º AGD 

Professores de 

EF e estagiários 
20 de março 

Palestra sobre o Desporto 

Adaptado 

Alunos do curso de 

AGD 

Aluno do 12º e 

professores 

estagiários 

15 de março 

Reuniões 
Grupo de EF Grupo Disciplinar de EF 

16 de janeiro 

13 de março 

Intercalares Conselho de Turma 27 de fevereiro 

 

Os torneios no 2º período seguiram a diretriz da organização do primeiro 

período. Assim, as novas atividades do desporto escolar foram uma experiência 

muito enriquecedora. Deste modo, fiquei responsável pela elaboração das 

autorizações para os encarregados de educação e distribuição das mesmas 

pelos alunos. 

Relativamente à saída do DE (ver imagens 11 e 12), Fenda da Calcedónia, 

foi-nos proposto que escalássemos toda a fenda até alcançarmos o topo do 
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penedo, beneficiando posteriormente das vistas magníficas sobre a serra. Esta 

subida foi um verdadeiro desafio, pois ao olhar de baixo não conseguia perceber 

como iriamos conseguir passar em certas partes, mas a verdade é que foi 

possível! De seguida, dirigimo-nos até à Mata da Albergaria, para iniciarmos o 

“trilho pedestre da Geira Romana”, pisando pedras que, segundo o guia, são 

pisadas por todo o tipo de indivíduos há quase dois mil anos.  

 

 

 

 

O facto de não termos grandes preocupações no decorrer da atividade, 

devido a um professor de outra escola conhecer aquilo tudo, originou que fosse 

o guia das três escolas presentes. Isto proporcionou que pudéssemos aproveitar 

este grande dia da melhor forma possível, terminando o mesmo com um 

sentimento de gratidão, concretização e desafio. Foi sem dúvida um dia 

cansativo, mas senti que todos os participantes foram para casa com os 

corações preenchidos de boas energias e de amizade. Adorei bastante esta 

atividade e o convívio entre professores e alunos. 

As visitas de estudo tal como todas as outras atividades desenvolvidas, são 

cruciais para os professores conhecerem melhor os seus alunos e, 

consequentemente, estabelecer uma melhor relação entre professor e alunos.  

A primeira visita de estudo, foi uma experiência muito gratificante, onde o 

convívio esteve sempre presente. No Jamor, o que mais me marcou foi o Centro 

de Alto Rendimento de Atletismo. No início pediram-nos silêncio quando lá 

entrássemos, e eu não tinha percebido muito bem o porquê. Logo de seguida, 

Figura 11 - Fenda da Calcedónia 

Figura 12 - Grupo da EC que participou na 

atividade 
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facilmente detetei qual a sua finalidade, encontravam-se grandes atletas a treinar 

e precisavam de muita concentração e atitude. Tal como o professor cooperante 

referiu “aqui respira-se treino”, e foi isso que senti exatamente! O facto de os 

alunos terem percebido que afinal o atletismo não era uma modalidade tão 

negativa como eles consideravam, deve-se ao facto de todo o ambiente 

envolvente e observarem os atletas a treinar foi realmente incrível e 

enriquecedor. A frase que se destacou logo na entrada deste espaço foi “com 

esforço, alcançarás a glória”. Só com esforço, empenho e dedicação é que se 

alcança os objetivos que traçamos para a vida. Como estou ligada ao futebol, 

adorei a Cidade do Futebol, pois aquilo é mesmo um mundo lá dentro, não falta 

nada para os jogadores, desde instalações a acompanhamento profissional. É 

impressionante a grande quantidade de dinheiro ali investida, desde os 

equipamentos e as mais recentes tecnologias e conforto, tornando-se num 

verdadeiro espaço de luxo, um autêntico sonho de qualquer jogador. Outra frase 

que marcou este dia, especificamente neste local, foi “winners never quit and 

quitteres never win”. De facto, é essencial dar tudo naquilo que fazemos, 

fundamentalmente quando estamos na área que sempre sonhamos. As 

atividades desenvolvidas no 3º período encontram-se no quadro abaixo (quadro 

7). 

 

Quadro 7 - Atividades desenvolvidas no 3º Período 

 3º Período 

Atividades/Funções Destinatários Dinamizador(es) Data 

Desporto 

Escolar 

Orientação no Monte 

Córdova em Santo Tirso 
Ensino Secundário CLDE Porto 18 de maio 

Atividades 

da Escola 

Expocolgaia Todos os alunos 

Professores de 

EF, estagiários e 

alunos de AGD 

2, 3 e 4 de maio 

Dia da Europa Ensino Secundário 

Professores do 

Ensino 

Secundário e 

alunos 

9 de maio 
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Cerimónia de Entrega dos 

Diplomas 2015-2018 

Finalistas dos 

Cursos com Planos 

Próprios 

Direção 2 de junho 

Outras 

Tarefas 

Montagem da 

Expocolgaia 
Todos os alunos 

Professores de 

EF, estagiários e 

alunos de AGD 

30 de abril 

Arguir PAT’s Dois alunos do 12º 
Professores de 

EF 
4 de julho 

 

Neste último período, a atividade mais marcante foi a Expocolgaia (figura 

13). Cada curso defendia o seu stand, onde eram realizadas atividades 

relacionadas com os conteúdos e matérias desenvolvidas ao longo do ciclo de 

estudos. No espaço de Animação e Gestão Desportiva, a dinâmica era 

meramente prática com atividades referentes com a atividade física e atuações 

constantes dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumi uma postura muito dinâmica, ativa e responsável durante este 

evento. Assim, convidei o ginásio que frequento para proporcionar uma aula 

diferente e direcionada para o fitness, o body combat (figuras 14 e 15). Após os 

alunos terem realizado esta atividade, percebi que os marquei, pois todos 

mostraram grande interesse e motivação pela mesma.  

Figura 13 - Abertura da Expocolgaia 
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Figura 14 - Grupo que participou na aula 

de "body combat" 
Figura 15 - Ginásio que participou na 

Expocolgaia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Refletir para evoluir… “Só com a luz do saber se alcança 

a vitória” 
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6. Refletir para evoluir… “Só com a luz do saber se alcança a vitória” 

“Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e 

na reflexão sobre a prática”. 

(Freire, 1991, p. 58). 

 

A reflexão assumiu um papel crucial ao longo da minha prática pedagógica, 

como pode ser comprovado no excerto seguinte: 

“A reflexão foi o meu suporte ao longo do ano de estágio. Foi 

através deste processo que consegui perceber o que estava a 

correr bem e o que estava a correr mal, adotando e 

implementando estratégias e soluções para colmatar esses 

problemas” (Diário da professora 30 – 28 a 31 de maio). 

O contexto escolar exige aos EE uma prática reflexiva, investigativa e ao 

mesmo tempo crítica, com o objetivo de ultrapassar as dificuldades sentidas e 

evidenciadas. Assim, tal como defende Pachane (2004), a formação de 

professores é um processo contínuo que envolve o pensamento e a ação. Este 

pensamento-ação deve-se à importância da reflexão nesta etapa de formação, 

superando as meras dimensões técnicas e conferindo importância à prática. 

Frontoura (2005) afirma que é importante que os professores estagiários durante 

o ano de estágio recorram ao processo reflexivo, pois é ao refletirem sobre as 

práticas que crescem e criam a sua própria identidade profissional. Para Fontana 

e Fávero (2013, p. 4), “ao refletir sobre a prática, o professor não conhece 

apenas a sua prática, mas passa a conhecer melhor a si mesmo”. 

Segundo Onofre (2017), os professores de EF confrontam-se 

constantemente com a incerteza, a complexidade, a instabilidade e o conflito de 

valores, na qual têm de apresentar uma prática reflexiva ativa e, por vezes, 

adaptar as suas práticas às realidades e problemas evidenciados. 

Neste âmbito, surgem três momentos distintos do processo de reflexão: a 

reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. 

A reflexão na ação é considerada a mais exigente dos três momentos, pois exige 

que o professor analise e decida a sua própria prática. Segundo Jacinto (2003, 
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p. 48), a reflexão na ação “é um modelo de pensamento e ação do professor que 

implica que o docente trace novas abordagens, proceda ou não a reformulações, 

(re)adeque o seu plano de aula, em função de determinada situação ou contexto 

educativo que se criou”. Numa fase inicial, senti grandes dificuldades em refletir 

na ação, contudo, progressivamente, comecei a adquirir mais conhecimentos 

sobre o contexto, o que facilitou a capacidade de analisar e refletir sobre a prática 

de acordo com a realidade. Já a reflexão sobre a ação é considerada uma 

estratégia importante para o professor, que, segundo Júnior (2010), permite 

encontrar novos rumos de atuação, modificando as ideias e atitudes sobre o 

processo de ensino-aprendizagem. Pessoalmente, o novo rumo que encontrei 

na minha prática pedagógica, foi o de tornar os alunos o centro de todo o 

processo. De acordo com Micheletto (2013, p. 9), o momento da reflexão sobre 

a reflexão na ação “é caraterizado pela intenção de se produzir uma descrição 

verbal da reflexão-na-ação, e pode ser considerada como a análise que o 

indivíduo realiza a posteriori sobre as caraterísticas e processos da sua própria 

ação”. O conhecimento, surge assim, para descrever e analisar a prática do 

professor. 

Roldão (2007) refere que o professor é um profissional criativo e reflexivo 

que se questiona permanentemente sobre a singularidade e imprevisibilidade da 

ação prática. Já Jacinto (2003, p. 49) menciona “que o professor ao se 

questionar, ao refletir criticamente sobre a sua própria experiência, ao 

compreendê-la, tenha por objetivo a melhoria da sua prática e, simultaneamente, 

o desenvolvimento da sua autonomia e competência profissional”. Neste âmbito, 

Larrivee (2008) considerou três níveis de reflexão que se distinguem pelo 

impacto presente nas aulas. Deste modo, o nível inicial é centrado na função do 

professor (o ensino das técnicas). O nível intermédio corresponde à ligação da 

teoria com a prática. Já o nível avançado inclui as consequências éticas, sociais 

e políticas da atuação enquanto professor. Numa fase inicial, a reflexão que 

realizava situava-se no primeiro nível, uma vez que a minha preocupação recaía 

sobre as tarefas ou exercícios.  

No segundo período, devido à maior confiança e melhor capacidade de 

observação, consegui avançar para o 2º nível. Assim, fui capaz de ligar a teoria 
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à prática, resultado de um melhor conhecimento do contexto real das turmas,. 

No fim do segundo período, alcancei o terceiro e último nível, em resultado da 

mudança do processo de ensino, que passou a ser mais centrado no aluno. A 

minha preocupação foi além da teoria e da prática. Contudo, não refletia apenas 

sobre aquilo que fazia, mas também a forma como era feito e qual era o impacto 

que o ensino tinha nos alunos. 

Por este motivo, o professor tem de impor sentidos e objetivos para a sua 

reflexão, tal como advogam Dorigon e Romanowski (2008, p. 16), quando 

referem que “a qualidade e a natureza da reflexão são mais importantes do que 

sua ocorrência. Os professores que refletem em sua ação estão envolvidos em 

um processo investigativo sobre si mesmos, como também, procurando 

melhorar seu ensino”. Assim, é crucial reconhecer o problema e identificar o erro, 

na qual a reflexão assume um papel preponderante na mudança. 
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7. Considerações Finais 

Voltar à casa onde fui realmente feliz, proporcionou-me uma experiência 

ainda mais enriquecedora daquela que inicialmente expectava. O ano de estágio 

foi extremamente rico e especial; vivenciei-o na sua plenitude e trabalhei com 

pessoas e profissionais incríveis, que jamais esquecerei.  

Esta passagem pela escola ajudou-me a crescer muito e a evoluir enquanto 

pessoa e profissional, tornando-me mais confiante e segura. Além do mais, 

concebi uma nova perspetiva sobre o ensino e, particularmente, o ensino da EF. 

Ser professor vai além da escola, devemos considerar os alunos como um todo 

e os principais agentes de mudança, indo ao encontro das necessidades e 

particularidades de cada um. Desta forma, a missão do professor é considerar 

as diferenças dos alunos como uma utilidade pertinente no processo de ensino, 

focando as aprendizagens dos mesmos. 

Face a este pressuposto, a reflexão assumiu um papel muito importante e 

pertinente na minha prática pedagógica, pois facilitou toda a minha atuação 

perante cada situação, imprevisibilidades e problemas detetados no contexto 

real de ensino. Senti que evolui nesta componente, na qual percebi a sua 

importância e fui em busca de novas estratégias, com o propósito de ser cada 

vez melhor naquilo que fazia.  

No paradigma do desafio da mudança, foi muito difícil cativar alguns alunos, 

mas foi sem dúvida a aprendizagem mais significativa e crescimento que tive 

neste ano de estágio. Tive de ser capaz de arranjar estratégias e implementar 

novas dinâmicas de forma a conseguir envolvê-los ativamente nas aulas e no 

processo de ensino-aprendizagem. Além dessas estratégias, face à pouca 

predisposição e interesse para as aulas de EF, recorri a situações de 

competição, proporcionando um maior envolvimento dos alunos nas tarefas 

solicitadas e um melhor relacionamento entre eles. Deste modo, a relação 

pedagógica entre professora-alunos foi fundamental na mudança de atitudes por 

parte de alguns, a qual esta foi sustentada no respeito e na confiança. 

As experiências e particularidades que vivenciei nas diferentes turmas, 

exigiu de mim uma mudança constante e gradual, tendo em conta as 

singularidades de cada uma. Paralelamente, aprendi a lidar com diferentes 
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jovens de faixas etárias distintas, a partilhar saberes e opiniões e, 

principalmente, proporcionar seres mais autónomos no processo de ensino. A 

construção da minha própria identidade profissional favoreceu desta diversidade 

de contextos, em que tive que me adaptar às turmas e arranjar estratégias para 

que os alunos se envolvessem com motivação e interesse nas aulas de EF, 

sendo assim esta a principal magia e foco da profissão de professor. Neste 

sentido, é fundamental considerar os alunos como fatores determinantes do 

processo de ensino-aprendizagem, selecionando qual o melhor modelo, método 

ou estratégia mais adequada a cada situação. Por fim, ao longo da minha prática 

pedagógica tentei deixar de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionando sentido e significado aos alunos como atores ativos das suas 

próprias aprendizagens. Em suma, confirmei que realmente não existem 

receitas, só através da experiência é que o professor percebe quais são os 

melhores métodos que respondem ao contexto em que se encontra. 

A relação com a comunidade escolar, desde professores, alunos e 

funcionários, foi sempre marcada pelo respeito mútuo, tendo sido tratada como 

uma verdadeira professora. Deste modo, sei que a minha marca ficará para 

sempre presente em todas as pessoas com quem me cruzei neste magnífico 

percurso. Assim, não posso deixar de falar de todos os meus alunos, dos quais 

vou sentir muita falta! Sei que marquei cada aluno, pois soube ouvir os seus 

problemas e estive sempre disponível para os ajudar em tudo o que precisavam. 

Em suma, os alunos sentiram um apoio suplementar enquanto professora.  

Por fim, posso afirmar que saí de coração cheio desta experiência tão 

enriquecedora, do ambiente incrível da EC e da ótima relação com a comunidade 

escolar. Sei que marquei os meus alunos, prova disso é que no final do ano 

letivo, me ofereceram alguns miminhos, como ilustra a figura 16. 
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A imagem que se encontra do lado esquerdo apresenta a seguinte 

mensagem: “Aqui os trolhas agradecem a sua: dedicação, preocupação, 

profissionalismo, apoio e o cuidado para connosco. Desejamos-lhe a maior sorte 

para esta nova etapa da sua vida! Ahhhhh e não se esqueça… nós somos os 

impulsores da sua viagem!”. 

A do lado direito apresenta a seguinte dedicatória: “Obrigada por tudo, não 

temos palavras suficientes para descrever aquilo que fez por nós. Foi um ano 

inesquecível e esperamos que os próximos dois sejam ainda melhores. Nunca a 

esqueceremos. Com muito carinho, 10º ano”. 

Termino com a certeza de que fiz um bom trabalho enquanto professora 

estagiária, que todo o trabalho, dedicação e esforço implicado no EP não foi em 

vão.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Recordações que levarei para a vida 
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9. Anexos 

Anexo 1 - Ficha de caraterização individual 

Caraterização do Aluno 

Nome:__________________________________________ Turma:______ Nº:_______ 

Data de nascimento: __ /__ / __ Idade:___ E-mail: ____________________________ 

Morada:______________________________________________________________ 

Caraterização do Encarregado de Educação 

Nome do Encarregado de Educação: _______________________________________ 

Morada:_______________________________________________________ 

Parentesco:_________ Habilitações Literárias:_______ Profissão:_________________ 

Situação Profissional:_______________ 

Telemóvel (E.E.):__________ E-mail (E.E): _______________________________ 

Agregado Familiar 

Quantas pessoas fazem parte do teu agregado familiar? ___ Quem são?___________ 

Tens irmãos? Sim [ __ ] / Não [ __ ]  Quantos? _____ 

Idade dos irmãos: ______________________ Ano de Escolaridade:_____________- 

Mãe: 

Habilitações Literárias:_______ Profissão:__________ Situação Profissional:_______ 

Pai: 

Habilitações Literárias:_______ Profissão:__________ Situação Profissional:_______ 

Percurso Escolar 

Estudaste no Colégio até ao 9º ano? Sim [__] / Não [__] Se não, em que 

escola?_____________ 

Reprovaste algum ano? Sim [ __] / Não [ __ ]  Quais? ___________ 

Tiveste negativas no ano anterior? Sim [__] / Não [__]  Quais? ____________ 

Qual é a tua disciplina preferida? _____________ E aquela que tens mais 

dificuldades?____________ 

Tempo de estudo: ______ Local de estudo: _______ Com quem? _________________  

Tens algum horário fixo de estudo? Sim [__] / Não [__ Qual? ____________________ 

Saúde 

Tens alguma doença crónica? Sim [__] / Não [__] Qual/Quais? __________________ 

És acompanhado habitualmente por algum médico ou psicólogo? Sim [ __ ] / Não [ __ ]  

De que especialidade? _____________________________ 

Tens algum tipo de alergia? Sim [__] / Não [__] A quê? __________________ 

Já sofreste alguma lesão? Sim [__] / Não [__] Qual? __________________________ 
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Tomas algum medicamento diariamente? Sim [ __ ] / Não [ __ ]  

Tens alguma dificuldade? Visual [__] Auditiva [ __ ]  Motora [ _] Fala [__] Escrita [ __ ] 

Tens alguma limitação na prática desportiva? Sim [__] / Não [__]  Qual? ___________ 

Deslocações para o Colégio 

Como te deslocas para o Colégio? ________ Quanto tempo demoras? ____________ 

Com quem?_________ 

Vida Desportiva 

Praticas algum desporto extracurricular? Sim [ __ ] / Não [ __ ]    

Qual? ____________ Onde? _____________ Quantas vezes por semana? ____ 

Duração dos treinos:____ 

Já praticaste outro desporto? Sim [ __ ] / Não [ __ ]    Qual/Quais? ________________ 

Praticas desporto federado? Sim [ __ ] / Não [ __ ]    Qual/Quais? _________________ 

Se não, já praticaste alguma vez? Sim [ __ ] / Não [ __ ]    Qual/Quais? ____________ 

E outras atividades extracurriculares? Sim [ __ ] / Não [ __ ) Qual/Quais?__________ 

Dos seguintes desportos qual gostas mais ou gostarias de praticar? 

Andebol [ __ ]    

Atletismo [ __ ]    

Badminton [ __ ]    

Basquetebol [ __ ]  

Corfebol [ __ ] 

Futebol [ __ ]  

Ginástica Acrobática [ __ ]   

Voleibol [ __ ]  

Outros dados 

Tiveste conhecimento do Colégio de Gaia através de: Amigo [ __ ] Familiar [ __ ]  

Psicólogo da escola [__] Outro [ __ ] Quem?______________________________ 

Razões que te levaram a escolher este curso?  Prosseguir os estudos [ __ ] Saídas 

profissionais [ __ ]  Atrativo [ __ ] Dupla certificação [ __ ) Outra [ __ ] 

Qual?_______________________________________________ 

Quais as tuas expetativas académicas e profissionais para o teu futuro? 

_____________________________________________________________________ 
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 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

S 

 

 

1 – Rest. 
Ind 

 

 

 

 

 

D 2 

S 1 

 

3 1 

T 2 4 
1 – 
Ano 

Novo 
2 

Q 3 5 2 3 
1 – 

Trabalhador 

Q 4 
1 – T. 
Santos 

6 3 - 2ºP 4 2 

S 
5 – I. 

República 
2 7 4 1 1 5 3 

S 6 3 
8 – Imac 

Com 
5 2 2 6 4 1 

D 7 4 9 6 3 3 7 5 2 

S 8 5 10 7 4 4 8 6 3 

T 9 6 11 8 5 
5 – 

Carnaval 
9 7 4 

Q 
5 – Início 
11º/12º 

10 7 12 9 6 6 
10 – Fim 

2ºP 
8 

5 – Fim 
11º/12º 

Q 6 11 8 13 10 7 7 11 9 6 

S 
7 – 

Jornadas 
12 9 14 11 8 8 12 10 7 

S 8 13 10 15 12 9 9 13 11 8 

D 9 14 11 16 13 10 10 14 12 9 

S 
10 – 

Início 10º 
15 12 17 14 11 11 15 13 

10 – 
Portugal 

T 11 16 13 18 15 12 12 16 14 11 

Q 12 17 14 
19 – Fim 

1ºP 
16 13 13 17 15 12 

Q 13 18 15 20 17 14 14 18 16 13 

S 14 19 16 21 18 15 15 
19 – Sf 
Santa 

17 
14 – 

Fim 10º 

S 15 20 17 22 19 16 16 20 18 

 

D 16 21 18 23 20 17 17 
21 – 

Páscoa 
19 

S 17 22 19 24 21 18 18 22 20 

T 18 23 20 25 – Natal 22 19 19 23 – 3ºP 21 

Q 19 24 21 26 23 20 20 24 22 

Q 20 25 22 27 24 21 21 
25 – 

Liberdade 
23 

S 21 26 23 28 25 22 22 26 24 

S 22 27 24 29 26 23 23 27 25 

D 23 28 25 30 27 24 24 28 26 

S 24 29 26 31 28 25 25 29 27 

T 25 30 27 

 

29 26 26 30 28 

Q 26 31 28 30 27 27 

 

29 

Q 27 

 

29 31 28 28 30 

S 28 30 

 

29 
31 – Dia 
Colégio 

S 29 
 

30 
 

D 30 31 

Anexo 2 - Planeamento Anual 
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Anexo 3 - Exemplo de Unidade Didática 

Unidade Didática de Ginástica Acrobática 

Categorias 

Transdisciplinares 
Aula 1 2 3 4 5 6 7 Comportamentos 

Habilidades 

Motoras 

Pegas 

A
v
a
lia

ç
ã
o

 D
ia

g
n

ó
s
ti
c
a

 
Explorar, em 

grupo, as 
diferentes 

pegas através 
de exercícios 
de equilíbrio e 
contrapeso. 

    

A
v
a
lia

ç
ã
o

 S
u

m
a
ti
v
a
 d

o
 E

s
q

u
e
m

a
 d

e
 G

ru
p
o

 Optar pela pega 
correta em função da 

figura escolhida. 

Pares 

Explorar, em 
grupo, as 
figuras de 

pares, 
iniciando no 

nível 1 e 
progredindo 

até ao nível 3. 

    

Atingir o nível 3, 
realizando um bom 
monte, equilíbrio e 

desmonte. 

Trios  

Explorar, em 
grupo, as 
figuras de 

trios, iniciando 
no nível 1 e 
progredindo 

até ao nível 3. 

   

Atingir o nível 3, 
realizando um bom 
monte, equilíbrio e 

desmonte. 
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Quadras   

Explorar, em 
grupo, as 

quadras e as 
figuras de 5 
elementos, 

partindo de um 
nível básico 

para um 
patamar mais 

avançado. 

  
Ser capaz de realizar 
quadras e figuras de 

5 elementos, 
realizando um bom 
monte, equilíbrio e 

desmonte. 

Figuras de 5 

elementos 
    

Elementos 

de ligação 
   

Explorar os elementos de 
ligação para construção do 

esquema. 

Optar pelos 
elementos de ligação 

mais adequados e 
coordenar a sua 

execução com os 
colegas de grupo. 

Fisiologia do Treino e Condição 

Física 

Capacidades Condicionais: força e flexibilidade. 
 

Capacidades Coordenativas: coordenação, equilíbrio, ritmo e orientação espacial. 

Cultura Desportiva  
Auto e 

heteroavaliação 

Auto e 

heteroavaliação 

Auto e 

heteroavaliação 
Autoavaliação Autoavaliação 

A
u

to
a

v
a

lia
ç
ã

o
 

 

Conceitos Psicossociais Cooperação, motivação, trabalho em equipa e superação. 
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Anexo 4 - Exemplo de Plano de Aula 

 

Plano de Aula 

Professora: Vera Andrade Ano: 11º Data: 29/05/2019 Local: Sintético 
Hora: 11h45 às 

12h45 
Aula nº: 65 

Professor Cooperante: Pedro 

Marques 
Turma: CGE Nº alunos: 27 Espaço: Exterior Duração: 60’ (43’) Sessão: 9 de 10 

Unidade Didática: Futebol Função Didática: Exercitação e consolidação Material: 6 bolas e 12 sinalizadores 

Objetivo da Aula 
Realizar situação de jogo 5x5, colocando em prática todos os conteúdos abordados nas aulas anteriores, quer 

os princípios técnicos quer os táticos, nomeadamente o espaço e a concentração. 

Habilidades Motoras Mobilidade, equilíbrio, espaço e concentração  

Conceitos Psicossociais Cooperação, motivação, fair-play e trabalho em equipa. 

Cultura Desportiva Conhecer e aplicar as regras da modalidade. 

Fisiologia do Treino e Condição 

Física 
Força, resistência, velocidade, coordenação, orientação espacial e reação. 

P
a
rt

e
 

a
u

la
 

 

Conteúdo 
Objetivos 

Comportamentais 
Situações de Aprendizagem 

Organização Didático-

Metodológica/Esquema 

Componentes 

Críticas 

In
ic

ia
l 

5’ Conversa Inicial 

Os alunos organizam-

se nas equipas e 

preparam-se para o 

Realizar a chamada e explicar o 

funcionamento da aula. Organização das 4 

equipas de trabalho. 

Sentados em meia lua e 

orientados para a 

professora. 
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início da componente 

prática. 

7’ Aquecimento 

Os alunos realizam o 

aquecimento, 

aumentando a 

predisposição para a 

prática. 

Os alunos aplicam o 

circuito de condição 

física que elaboraram, 

melhorando a 

mesma. 

Circuito de condição física, cujo tempo é 

cronometrado pela professora. 

Organização a definir 

pelas equipas.  

- Aumentar a 

temperatura corporal 

e a frequência 

cardíaca. 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

15’ 

Mobilidade 

Equilíbrio 

 

Espaço 

Concentração 

Os alunos aplicam os 

princípios da 

mobilidade e espaço, 

procurando o espaço 

livre e criando linhas 

de passe. 

Os alunos aplicam o 

princípios do 

equilíbrio e 

concentração, 

fechando os espaços 

e tentando intercetar 

Jogo 3x2+GR em onda – Raparigas 

3x2+GR em onda, sendo que quem ataca fica 

a defender e quem sai recupera a bola e 

dirige-se rapidamente para a espera. 

 

Jogo formal (GR+4 x 4+GR) + 2 apoios – 

Rapazes 

Em situação de jogo 5x5, onde os 2 apoios 

jogam sempre pela equipa em posse de bola 

estando limitados a jogar no corredor lateral 

onde se encontram, dando apenas dois 

toques consecutivos na bola. 

 

- Passe tenso e 

orientado;  

- Criar linhas de 

passe; 

- Defender com os MI 

ligeiramente fletidos;  

- Abre no espaço; 

- Evitar “bicos”. 
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a bola dos 

adversários. 

10’ 

Mobilidade 

Equilíbrio 

 

Espaço 

Concentração 

Os alunos aplicam os conhecimentos aprendidos numa situação de 

jogo 5x5. 

 

- Passe tenso e 

orientado; 

- Cria linhas de passe; 

- Conduz a bola junto 

do pé; 

- Cabeça levantada. 

F
in

a
l 

3’ Reflexão final. 
Os alunos tiram 

possíveis dúvidas. 
Breve conversa com os alunos sobre a aula. 

Sentados em meia lua e 

orientados para a 

professora. 

- Reflexão da aula. 
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Cor da equipa: 

Elementos: 

Anexo 5 - Exemplo de ficha de trabalho (corfebol) 

Encontra no quadro oito palavras relacionadas com a modalidade de 

corfebol 

C O I U Y T R E W Q E F V B N M L P Ç O 

O O U T R F V B A M X Z N L P Ç Y J K V 

T L R A T O F I C A R G B M O L I N J I 

R H U F D E S C O L A R V O S A S S H T 

A O A U E S C O L A E Y T J N M C M G E 

U E S I S B O L H A R G H P L I A T F L 

Q U A Y M O O L H I R T E A T R E S D O 

V B N M A A I L C O R F N S D O I D S C 

O U V E R B E M E F G Ç G S V I N T A O 

E B H J C K L Ç U I A Z X E C V B N Q T 

A S D F A F G H J M Ç P O T Y U I O E R 

Z E R Y Ç A F O E C A F E S I M P L R O 

P A R T Ã O G N O U T R O S I M F M T P 

Z C E U O T T U R I S M O L I F G B Y S 

C E S T R O I T R I A T L O P O L Ç U E 

E S T E R T U O T S I M O T R O P S E D 

I T O F U T E B O L B B A L I Z A Ç I Ç 

P O R T Y S E M C O N T A C T O T I O L 

A S D Ç L P O R T K I O P T U A Y L P K 

C A T A R I N N N A S E R T U I O H O A 

 

Responde às questões seguintes, indicando se são           

verdadeiras ou falsas 

• O corfebol é a única modalidade coletiva mista ___ 

• O passe de ombro exige que a perna da bola esteja mais 

recuada ___ 

• As raparigas podem defender os rapazes ___ 

• Quando recebo a bola parado posso dar 1 passo com a bola 

na mão ___ 

• Existem dois tipos de passe ___ 

• No passe de peito os cotovelos apontam para o chão ___ 

• O atacante deve adotar uma postura ofensiva ___ 

• A aglomeração em torno da bola deve ser privilegiada ___ 

• Uma equipa é constituída por 6 jogadores ___ 

• Um atacante pode estar marcado por dois defensores ___ 

• Não se pode empurrar e agarrar o adversário ___ 

• Se receber a bola em movimento posso dar dois passos ___ 

• O lançamento é feito de baixo para cima ___ 
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Anexo 6 - Exemplo de Skillcard (Atletismo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

1. Partida em duplo apoio (mão direita – pé esquerdo ou mão 

esquerda – pé direito). 

2. Ação dinâmica da perna de trás para a frente conduzida pelo 

joelho, procurando realizar o apoio debaixo da bacia. 

1. Partida utilizando apenas o suporte da frente do bloco. 

2. Na posição de “pronto” a perna de trás está alongada e repousa 

sobre a ponta do pé. 

3. Ação dinâmica da perna de trás para a frente conduzida pelo 

joelho, procurando realizar o apoio debaixo da bacia. 

 
1. Partida de blocos com os dois suportes ao mesmo nível. 

2. Saída dos blocos impulsionando para a frente com ambos os 

MI e dissociar as ações perna de trás/de frente e 

braços/pernas. 

1. Partida de blocos com uma colocação das mãos no solo 

visando uma exagerada ação de braços após a partida 

(partida clássica). 
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Anexo 7 - Modelo de relatório (Atletismo) 

Relatório de Aula – Atletismo 

Nome:_________________________________________ Número:______ 

Ano:_____ Turma:_____ Data:_______/_______/_______ 

 

1. Apresenta as razões que motivaram a tua dispensa. 

 

 

2. Identifica o local da aula. 

 

 

3. Identifica a temática desenvolvida (corridas, saltos, lançamentos,...). 

 

 

4. Descreve o exercício que fez parte do aquecimento. 

 

 

5. Indica o material utilizado (barreiras, peso, testemunhos,...). 

 

 

6. Aponta os aspetos técnicos abordados (partida de blocos, transmissão do 

testemunho, velocidade). 

 

 

 

 

 

7. Descreve, de forma pormenorizada, os exercícios realizados. 
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8. Refere as principais dificuldades reveladas (partida de blocos, 

transmissão de testemunhos). 

 

 

 

 

 

 

 

9. Carateriza a participação/comportamento dos alunos na aula (ativa, 

empenhada, desatenta, desinteressada,...) e justifica. 

 

 

 

 

 

10. Seleciona a atividade que mais gostaste (justifica a resposta). 

 

 

 

 

 

11. Escreve o sumário da aula. 
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Anexo 8 - Dossiê do Aluno 

 

 

 

 

  

Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário 

Dossiê de 
Apoio 

Ginástica Acrobática 

Vera Andrade 
NÚCLEO DE ESTÁGIO FADEUP 

2º PERÍODO – 2018/2019 
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 INTRODUÇÃO 

A ginástica acrobática é uma das variantes da ginástica desportiva que consiste em 

executar o exercício sem falhas, em equilíbrio, segurança e harmonia coreográfica, de 

modo a superar os adversários. Este dossiê visa orientar os alunos em toda a prática 

propriamente dita, dando-lhes informações sobre cada uma das aulas que compõem 

esta Unidade Didática e os seus objetivos, bem como as etapas a cumprir e as 

avaliações constantes e permanentes, quer da progressão ao longo do tempo e da 

entrega e dedicação individual e grupal, como desta nova organização e metodologia. 

O objetivo será sempre incluir-vos em todo o processo de ensino, tomando parte ativa 

do mesmo e dando voz às vossas opiniões, dificuldades e necessidades. A avaliação 

para a aprendizagem considera o aluno como construtor ativo da aprendizagem, pelo 

que aqui vocês também poderão ser “professores” e a passo e passo responsáveis pela 

vossa própria evolução. Uma vez que esta fase será o meu projeto de investigação-

ação, no âmbito da conclusão do mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, pedia toda a vossa colaboração.  

Ainda no seguimento desta introdução resta dizer que a autonomia será a palavra-chave 

de todo o processo, orientando-o para o aluno, ou seja, para vocês, e desenvolvendo 

as capacidades de reflexão e crítica construtiva. 

Sobre a modalidade em si, possui várias formas de participação, tais como o par 

masculino e feminino, o par misto, o trio feminino e a quadra masculina, tendo cada 

prova a duração máxima de dois minutos e trinta segundos. 

Em todos os casos a observação prende-se pelas componentes técnica, artística e de 

dificuldade. As aulas seguem este exemplo, indo de encontro a um contexto real e 

próximo da realidade competitiva.  

REGRAS PARA A FORMAÇÃO DE GRUPOS 

A formação dos grupos será da responsabilidade dos alunos, seguindo alguns critérios: 

• Serão formadas 2 equipas de 5 elementos e 2 equipas de 6 elementos; 

• A distribuição dos elementos deve preencher as funções para que se possam 

cumprir os pré-requisitos da ginástica acrobática: 

1. Volante: aluno que se encontra no nível mais superior, devendo ser 

mais leve e baixo; 

2. Base: aluno que suporta o volante. Uma vez que se encontra por 

baixo deste deve ser mais pesado, alto e forte; 

3. Intermédio: aluno que se encontra entre o base e o volante. Pode 

cumprir as funções do primeiro, mas nunca as do segundo. 
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NOME 
FUNÇÃO 

VOLANTE BASE INTERMÉDIO 

    

    

    

    

    

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

DIAS TAREFAS A REALIZAR 

AULA 1 

• Apresentação da unidade didática; 

• Formação das equipas de trabalho;  

• Autoavaliação; 

• Escolha do tema e sensibilização para os 

subtemas. 

AULA 2 

• Escolha dos subtemas; 

• Exploração das pegas; 

• Exploração das figuras de pares; 

• Apresentação, em grupo, de 3 figuras de pares 

(todos os alunos têm de estar ativos – usar 

elementos de ligação);  

• Autoavaliação e heteroavaliação. 

AULA 3 

• Exploração das figuras de trios; 

• Apresentação, em grupo, de 2 figuras de trios 

(todos os alunos têm de estar ativos – usar 

elementos de ligação); 

• Autoavaliação e heteroavaliação. 

AULA 4 

• Exploração das quadras e figuras de 5 elementos; 

• Apresentação, em grupo, em grupo, de 1 figura de 

quadras e 1 figura de 5 elementos (todos os alunos 

têm de estar ativos – usar elementos de ligação); 

• Autoavaliação e heteroavaliação. 

AULA 5 • Escolha da música; 
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• Início da construção do esquema de grupo; 

• Apresentar o que já está feito; 

• Autoavaliação. 

AULA 6 

 

• Continuação da construção e treino do esquema de 

grupo; 

• Preenchimento da grelha do grupo; 

• Apresentação do esquema de grupo; 

• Autoavaliação. 

AULA 7 

• Preenchimento da grelha de avaliação global; 

• Avaliação dos esquemas de grupo; 

• Autoavaliação e balanço final. 

 

HABILIDADES MOTORAS 

As figuras de ginástica acrobática seguem uma ordem lógica de pega – monte – 

equilíbrio – desmonte. Esta progressão nunca deve ser descurada e está explicada 

neste capitulo.  

II. PEGAS 

Formas de contacto e preensão entre os alunos, permitindo o equilíbrio e/ou a impulsão, 

de forma a realizar em segurança as diferentes figuras. Alguns exemplos: 

TIPOS DE PEGA ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

  Apoiar as palmas das mãos uma na outra, 

envolvendo com os dedos (como se fosse 

dar um “passou bem”). Utlizada 

frequentemente quando o volante está à 

frente do base (de costas ou ao lado). 

 

Encaixar os dedos nos do colega. 
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Agarrar com toda a mão o pulso do colega, 

envolvendo-o com os dedos. O dedo polegar 

rodeia um lado, enquanto os restantes 

envolvem o outro. 

 
Agarrar o pulso do colega com o indicador e 

médio, fazendo uma espécie de “gancho”. 

Utiliza maioritariamente quando os ginastas 

se agarram apenas com uma mão. 

 

Usada para subidas para um patamar 

superior. O base agarra o volante pelo lado 

de fora, enquanto o volante agarrar o base 

pelo lado externo. 

 

Usada em figuras com vários níveis. O base 

agarra o pé do volante em forma de concha, 

sustentando-o na posição (serve de suporte e 

impulsão). 

 Usada em quadras ou figuras de grupo para 

elevar os volantes. Ambas as mãos envolvem 

os pulsos formando um quadrado ou por 

outras palavas, uma “cadeirinha”. 

 

Ao longo das aulas devem experimentar as várias pegas, escolhendo a que se adequa 

melhor a cada uma das figuras. 

 

III. MONTES E DESMONTES 

Elementos técnicos através dos quais se constroem as figuras, onde ambos os alunos, 

base e volante, devem estar concentrados, mantendo a posição. São apresentados dois 

elementos ilustrativos: 
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TIPOS DE PEGA ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

Frente a frente, o volante sobe para as coxas do 

base elegendo a pega de pulso. Quando ambos 

encontram um ponto de equilíbrio, o base apoia as 

mãos alternadamente um pouco acima do joelho, de 

modo a que o volante nunca fique sem apoio. Para 

desmontar, um dos apoios é retirado, isto é, o volante 

desce um pé de cada vez, nunca largando o base. 

A mesma figura pode ser realizada com o volante de 

costas para o base. 

 O base inicia com um dos joelhos do chão, definindo 

um ponto de apoio firme e seguro para que o volante 

apoie um dos pés neste apoio e o outro no ombro. 

Quando o volante coloca ambos os pés sobre os 

ombros do base, este apoia as mãos alternadamente 

sobre os gémeos. No desmonte, o volante volta a dar 

as mãos ao base, em pega simples, e salta para a 

frente. 

IV. FIGURAS 

a) Pares 

NÍVEL 1 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

Figura 4 Figura 5 
Figura 6 
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Figura 7 

 

 

Figura 8 

 

Figura 9 

 

 

NÍVEL 2 

Figura 10 

 

Figura 11 

 

Figura 12 

Figura 13 Figura 14 

 

 

Figura 15 

 

Figura 16 

 

 

Figura 17 

 

Figura 18 
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NÍVEL 3 

Figura 19 Figura 20 

 

Figura 21 

 

Figura 22 Figura 23 

 

Figura 24 

 

Figura 25 

 

Figura 26 

 

Figura 27 

 

 

b) TRIOS 

NÍVEL 1 

Figura 28 

 

Figura 29 

 

 

Figura 30 
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Figura 31 

 

Figura 32 Figura 33 

 

 

NÍVEL 2 

Figura 34 

 

Figura 35 

 

 

 

Figura 36 

 

Figura 37 

 

Figura 38 

 

Figura 39 

 

 

 

NÍVEL 3 

Figura 40 Figura 41 

Figura 42 

 

 

 

 

 

Figura 43 
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c) QUADRAS 

NÍVEL 1 

Figura 44 Figura 45 Figura 46 

 

NÍVEIS 2 / 3 

Figura 47 

 

 

Figura 48 Figura 49 

 

d) 5 ELEMENTOS 

NÍVEIS 1, 2 e 3 

Figura 50 

 

Figura 51 Figura 52 

Figura 53 

 

Figura 54 

 

Figura 55 
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e) 6 ELEMENTOS 

NÍVEIS 1, 2 e 3 

Figura 56 

 

Figura 57 

 

Figura 58 

Figura 59 Figura 60 Figura 61 

 

f) GRUPO 

NÍVEIS 1, 2 e 3 

Figura 62 

 

Figura 63 Figura 64 

 

Figura 65 Figura 66 Figura 67 
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Figura 68 

 

Figura 69 

 

Figura 70 

 

 

FISIOLOGIA DO TREINO E CONDIÇÃO FÍSICA 

Nesta componente será inserida no aquecimento de cada uma das sete sessões que 

compõem esta unidade didática. Assim, cada grupo terá dez minutos para realizar o seu 

próprio aquecimento, seguindo as diretrizes expostas: 

• Iniciar pelos exercícios de força e só depois entrar na flexibilidade; 

• Optar por 3 dos 8 exercícios (cada elemento do grupo faz as suas opções); 

• Realizar 3 séries de 20” de trabalho e 10” de descanso, com pausa de 10’’ 

entre as séries; 

• Na passagem da força para a flexibilidade há uma pausa de um minuto. 

a) Força  

Agachamento com 

salto com 

movimento dos MS 

Prancha dinâmica 

Ponte de ombros 

dinâmica (abre-

abre-fecha-fecha) 

Flexão dinâmica 

   

  

Canivetes 

alternados 
Lounge com salto Barquinho 

ondulado 

Burpee 
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b) Flexibilidade  

Ponte Tocar no MI 

alternadamente 

Bolinhas Espargata 

 

   

Mobilidade de 

ombros 

Crucifixo no chão 

com ambos os MI 

Flexão do tronco sobre 

os MI estendidos 

Mobilidade de 

ombros 

    

ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO ESQUEMA DE GRUPO 

O esquema de grupo é realizado por cada um dos 4 grupos de trabalho e terá de seguir 

as seguintes indicações:  

• Respeitar o tema e subtema escolhido; 

• Incluir uma música que vá de encontro ao tema e subtema; 

• Incluir 2 pares, 2 trios, 1 quadra e 1 figura de 5 elementos; 

• Incluir no mínimo 3 elementos de ligação; 

• Cada elemento do grupo tem de realizar no mínimo 3 figuras e 3 elementos 

de ligação; 

• O esquema deve ter a duração máxima de 1min30seg; 

• Será cotada a componente técnica (60%) onde é avaliado o monte, equilíbrio 

e desmonte, a componente artística (10%), onde se insere a criatividade, 

postura e encadeamento lógico e a construção do esquema e empenho ao 

longo das aulas (15%) que inclui o cumprimento das tarefas propostas e a 

dedicação inerente ao exercício das mesmas. 
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 Nº da figura Nível Participantes 

Pares 
   

   

Trios 
   

   

Quadras    

5 elementos    

Elementos 

ligação 

  

  

  

  

  

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá ao longo das aulas da Unidade Didática no cumprimento das 

tarefas e desafios propostos e na apresentação do esquema de grupo e global. Como 

forma de integrar-vos em todo este processo e ajudar-vos a construir a vossa própria 

aprendizagem, em todas as sessões farão uma autoavaliação, onde refletem sobre as 

vossas dificuldades, necessidades e comportamentos, percebendo o que terão de 

trabalhar nas próximas aulas. Além disso terão também um papel ativo na avaliação dos 

colegas. Mas antes de começar, precisamos de fazer a avaliação diagnóstica, 

preenchendo as tabelas em baixo. 
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a) Avaliação diagnóstica 
 

Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma linha 
Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 

   

Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 
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O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
IG

U
R

A
S

 D
E

 P
A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

F
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R

A
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E
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R
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma linha 
Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 

   

Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 
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O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
IG

U
R

A
S

 D
E

 P
A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

F
IG

U
R

A
S
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E
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R
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S

 

Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma linha 
Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 

   

Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 
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O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
IG

U
R

A
S

 D
E

 P
A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

F
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R
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R
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma linha 
Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 

   

Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 
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O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
IG

U
R

A
S

 D
E

 P
A

R
E

S
 

 

Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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R
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 
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Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma linha 
Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 

   

Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 

   



 

CCXXX 
  

O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 

 

 

 

 



 

CCXXXI 
  

Nome: _______________________________________________ Data: __________ 
 

CONTEÚDOS CRITÉRIOS 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 E

 A
C

R
O

B
Á

T
IC

O
S

 D
E

 L
IG

A
Ç

Ã
O

 

Rolamento à 

frente 

Queixo ao peito 
Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Rolamento à 

retaguarda 

Queixo e joelhos ao 

peito 

Movimento contínuo e 

alinhado 
Terminar de pé 

   

Roda 

Apoio alternado das 

mãos na mesma linha 
Passar o corpo pela vertical MI estendidos 

   

Apoio facial 

invertido com 

saída em 

rolamento 

MS estendidos 
Corpo alinhado verticalmente 

e em tonicidade geral 

Fletir MS e colocar queixo ao 

peito, saindo em rolamento 

   

Ponte 

Mãos apoiadas no 

solo e voltadas para a 

frente 

Elevar a bacia MS e MI em extensão 

   

Avião 

MI em apoio 

estendido e o outro 

afastado do solo 

Corpo paralelo ao solo 
Cabeça levantada a olhar em 

frente 

   

Espargata 

MI estendidos e pés 

em flexão plantar 

Tronco direito e cabeça 

levantada 

MS estendidos ao lado ou 

em elevação superior 

   



 

CCXXXII 
  

O objetivo agora é tentarem realizar as figuras que se seguem, preenchendo o 

cumprimento dos critérios e as dificuldades que tiveram na coluna das observações. 

F
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U
R

A
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A

R
E
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Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3:  

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

F
IG

U
R

A
S

 D
E

 T
R

IO
S

 

Figura 1: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 2: 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte Observação: 

    

Figura 3: 

 

 

 

 

Pega Monte Equilíbrio Desmonte 

Observação: 

 

 

 

 



 

CCXXXIII 
  

b) Autoavaliação 

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo das 

7 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 7 

R
e

la
ç

ã
o

 

c
o

m
 a

 

m
a

té
ri

a
 Consigo identificar o objetivo da aula       

Percebo os conteúdos abordados na aula       

Identifico e executo os gestos lecionados na aula       

Observações: 

 

 

E
m

 r
e
la

ç
ã

o
 a

 m
im

 Autoavalio os meus pontos fortes       

Autoavalio os meus pontos fracos       

Tenho predisposição para a aula       

Chego a horas à aula e devidamente equipado       

Participo nas atividades propostas       

Mostro empenho, interesse e motivação ao executar as 

atividades 

      

Observações: 

 

 

R
e

la
ç

ã
o

 c
o

m
 o

 

o
u

tr
o

 

Ajudo e corrijo os colegas do meu grupo        

Trabalho ativamente com os meus colegas        

Realizo as tarefas propostas com os meus colegas       

Transmito a minha opinião aos meus colegas acerca das 

atividades 

      

Avalio o desempenho dos meus colegas       

Observações: 

 

 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

 
 

  

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CCXXXIV 
  

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 7: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CCXXXV 
  

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo das 

7 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 7 

R
e

la
ç

ã
o

 

c
o

m
 a

 

m
a

té
ri

a
 Consigo identificar o objetivo da aula       

Percebo os conteúdos abordados na aula       

Identifico e executo os gestos lecionados na aula       

Observações: 

 

 

E
m

 r
e
la

ç
ã

o
 a

 m
im

 Autoavalio os meus pontos fortes       

Autoavalio os meus pontos fracos       

Tenho predisposição para a aula       

Chego a horas à aula e devidamente equipado       

Participo nas atividades propostas       

Mostro empenho, interesse e motivação ao executar as 

atividades 

      

Observações: 

 

 

R
e

la
ç

ã
o

 c
o

m
 o

 

o
u

tr
o

 

Ajudo e corrijo os colegas do meu grupo        

Trabalho ativamente com os meus colegas        

Realizo as tarefas propostas com os meus colegas       

Transmito a minha opinião aos meus colegas acerca das 

atividades 

      

Avalio o desempenho dos meus colegas       

Observações: 

 

 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

 
 

  

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CCXXXVI 
  

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 7: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CCXXXVII 
  

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo das 

7 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 7 

R
e

la
ç

ã
o

 

c
o

m
 a

 

m
a

té
ri

a
 Consigo identificar o objetivo da aula       

Percebo os conteúdos abordados na aula       

Identifico e executo os gestos lecionados na aula       

Observações: 

 

 

E
m

 r
e
la

ç
ã

o
 a

 m
im

 Autoavalio os meus pontos fortes       

Autoavalio os meus pontos fracos       

Tenho predisposição para a aula       

Chego a horas à aula e devidamente equipado       

Participo nas atividades propostas       

Mostro empenho, interesse e motivação ao executar as 

atividades 

      

Observações: 

 

 

R
e

la
ç

ã
o

 c
o

m
 o

 

o
u

tr
o

 

Ajudo e corrijo os colegas do meu grupo        

Trabalho ativamente com os meus colegas        

Realizo as tarefas propostas com os meus colegas       

Transmito a minha opinião aos meus colegas acerca das 

atividades 

      

Avalio o desempenho dos meus colegas       

Observações: 

 

 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

 
 

  

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CCXXXVIII 
  

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 7: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CCXXXIX 
  

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo das 

7 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 7 

R
e

la
ç

ã
o

 

c
o

m
 a

 

m
a

té
ri

a
 Consigo identificar o objetivo da aula       

Percebo os conteúdos abordados na aula       

Identifico e executo os gestos lecionados na aula       

Observações: 

 

 

E
m

 r
e
la

ç
ã

o
 a

 m
im

 Autoavalio os meus pontos fortes       

Autoavalio os meus pontos fracos       

Tenho predisposição para a aula       

Chego a horas à aula e devidamente equipado       

Participo nas atividades propostas       

Mostro empenho, interesse e motivação ao executar as 

atividades 

      

Observações: 

 

 

R
e

la
ç

ã
o

 c
o

m
 o

 

o
u

tr
o

 

Ajudo e corrijo os colegas do meu grupo        

Trabalho ativamente com os meus colegas        

Realizo as tarefas propostas com os meus colegas       

Transmito a minha opinião aos meus colegas acerca das 

atividades 

      

Avalio o desempenho dos meus colegas       

Observações: 

 

 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

 
 

  

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CCXL 
  

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 7: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CCXLI 
  

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo das 

7 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 7 

R
e

la
ç

ã
o

 

c
o

m
 a

 

m
a

té
ri

a
 Consigo identificar o objetivo da aula       

Percebo os conteúdos abordados na aula       

Identifico e executo os gestos lecionados na aula       

Observações: 

 

 

E
m

 r
e
la

ç
ã

o
 a

 m
im

 Autoavalio os meus pontos fortes       

Autoavalio os meus pontos fracos       

Tenho predisposição para a aula       

Chego a horas à aula e devidamente equipado       

Participo nas atividades propostas       

Mostro empenho, interesse e motivação ao executar as 

atividades 

      

Observações: 

 

 

R
e

la
ç

ã
o

 c
o

m
 o

 

o
u

tr
o

 

Ajudo e corrijo os colegas do meu grupo        

Trabalho ativamente com os meus colegas        

Realizo as tarefas propostas com os meus colegas       

Transmito a minha opinião aos meus colegas acerca das 

atividades 

      

Avalio o desempenho dos meus colegas       

Observações: 

 

 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

 
 

  

Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CCXLII 
  

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 7: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CCXLIII 
  

Nome: __________________________________________________________ 

No preenchimento desta grelha, aplica-se uma escala de Likert de 4 pontos, 1 (não 

consigo), 2 (consigo, mas tenho dificuldade), 3 (consigo com alguma facilidade) e 4 

(consigo facilmente). O propósito é analisares o teu percurso e progressão ao longo das 

7 aulas, cumprindo os objetivos propostos. 

Indicadores Descritores 2 3 4 5 6 7 

R
e

la
ç

ã
o

 

c
o

m
 a

 

m
a

té
ri

a
 Consigo identificar o objetivo da aula       

Percebo os conteúdos abordados na aula       

Identifico e executo os gestos lecionados na aula       

Observações: 

 

 

E
m

 r
e
la

ç
ã

o
 a

 m
im

 Autoavalio os meus pontos fortes       

Autoavalio os meus pontos fracos       

Tenho predisposição para a aula       

Chego a horas à aula e devidamente equipado       

Participo nas atividades propostas       

Mostro empenho, interesse e motivação ao executar as 

atividades 

      

Observações: 

 

 

R
e

la
ç

ã
o

 c
o

m
 o

 

o
u

tr
o

 

Ajudo e corrijo os colegas do meu grupo        

Trabalho ativamente com os meus colegas        

Realizo as tarefas propostas com os meus colegas       

Transmito a minha opinião aos meus colegas acerca das 

atividades 

      

Avalio o desempenho dos meus colegas       

Observações: 

 

 

 

Início da UD 

Onde quero chegar Onde estou Qual a melhor forma de lá chegar 

 
 

  

c) Fim da UD 

Onde cheguei Como cheguei O que podia ter feito melhor 

 
 

  



 

CCXLIV 
  

O objetivo agora é preencheres a seguinte tabela, indicando o que aprendeste hoje. 

Além disso, na estrela deves escrever duas coisas que gostaste de fazer e na varinha, 

um desejo em termos de melhoria da tua prestação. 

d)  

e)  

f)  

 

 

 

 

 Aula 2: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 3: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 4: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 5: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 6: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 

Aula 7: Qual foi a coisa mais importante que aprendeste hoje? ___________________________________ 

________________________________ & ________________________________ 

______________________________________________ 
 



 

CCXLV 
  

c) Heteroavaliação 

A heteroavaliação consiste em avaliar os colegas, assumindo a difícil função de 

discriminar as apresentações dos restantes grupos. O objetivo é trabalhares em equipa 

e todos os elementos observarem a prestação dos dois restantes grupos, preenchendo 

a tabela em baixo. 

Aula 2: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

Aula 2: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

Aula 2: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

 

 

Aula 3: 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Par 3 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Par 3 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Par 3 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Par 3 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Par 3 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Par 3 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Par 1 
 
 

 
    

 

Par 2 
 
 

 
    

 

Par 3 
 
 

 
    

 



 

CCXLVI 
  

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

Aula 3: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

Aula 3: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

Aula 4: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Aula 4: 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Trio 1 
 
 

 
    

 

Trio 2 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Trio 1 
 
 

 
    

 

Trio 2 
 
 

 
    

 

 Alunos Nº Nível Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Trio 1 
 
 

 
    

 

Trio 2 
 
 

 
    

 

 Alunos Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Quadra 
 

 
2,5   

 

5 elementos Todos 3 
 
 

 
 



 

CCXLVII 
  

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

 

Aula 4: 

Elementos do grupo: ___________________________________________________ 

 

 

d) Avaliação Final 
 

Execução Técnica (60% dedicado ao esquema de grupo): 

Nível das 
figuras/ 

pontuação 

Pares 
1 

Pares 
2 

Trio 1 Trio 2 Quadra 
5 / 6 

Elementos 
Elementos de 

ligação 

Nível 3 3 3 3 3 3 2,5 2,5 

Nível 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 

Nível 1 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Componente Artística em Grupo (20%): 

 Postura  Criatividade  Encadeamento lógico  

Ponderação 4 valores 8 valores 8 valores 

Construção do esquema e empenho nas aulas (20%): 

 Cumprimento dos prazos Preenchimento das fichas 
Empenho, 

participação, e 
comportamento 

Ponderação 7 valores 7 valores 6 valores 

 

 

 Alunos Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Quadra 
 

 
2,5   

 

5 elementos Todos 3 
 
 

 
 

 Alunos Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Quadra 
 

 
2,5   

 

5 elementos Todos 3 
 
 

 
 

 Alunos Cotação 
Monte/Desmonte 

(-0,5) 
Equilíbrio 

(-0,5) 
TOTAL 

Quadra 
 

 
2,5   

 

5 elementos Todos 3 
 
 

 
 



 

CCXLVIII 
  

Anexo 9 - Certificado de Participação 

 


